
 DENNÍ MENU   2.9. - 6.9.2019 

pondělí Česnečka s krutóny
 1. Špagety Bolognese sypané parmezánem a rukolou 
 2. Trhané saláty s ředkvičkami, uzenou makrelou, okurkou a hořčičným dressingem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřová roláda se slaninou a hřiby, mačkané brambory, pečená cibule
                       
úterý Thajská kuřecí s kokosovým mlékem
 1. Smažená brokolice s bramborovou kaší a rajčatovým salátem s olivami
 2. Trhané saláty s ředkvičkami, uzenou makrelou, okurkou a hořčičným dressingem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Špíz z vepřové panenky balené v pancette, steakové hranolky, bylinková omáčka

středa Kulajda s koprem a vejcem
 1. Kachní jatýrka s portským vínem, cibulí, jablky a tymiánem, pečené grenaille erteple
 2. Trhané saláty s ředkvičkami, uzenou makrelou, okurkou a hořčičným dressingem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Smažené kuřecí kousky v kokosové strouhance, arašídová kari omáčka, basmati rýže

čtvrtek Čočková s klobásou
 1. Špagety Aglio-olio s kuřecím masem, suš. rajčaty, chilli,česnekem,parmezánem a rukolou
 2. Trhané saláty s ředkvičkami, uzenou makrelou, okurkou a hořčičným dressingem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Konfitovaná hovězí líčka na černém pivě, smažené bramborové plátky, strouhaný křen

pátek Krém z pečené zeleniny se smetanou
 1. Krůtí nudličky s bambusovými výhonky, paprikou, pórkem a žampiony, pečená rýže
 2. Trhané saláty s ředkvičkami, uzenou makrelou, okurkou a hořčičným dressingem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Pečená krkovice s česnekem a kmínem, dušené červené zelí, bramborové šišky

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Hawai (smetana, mozzarella, šunka, ananas)
 3B. Pizza Siciliana (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, olivy, červená cibule, petržel)
 3C. Pizza Funghi (tomat. omáčka, mozzarella, žampiony, lesní houby, česnek)
 3D. Pizza Vegan Mortadella (tomat. omáčka, mozzarella, uzená mortadella, paprika,hrášek)
   

Menu č.1     89Kč           Menu č.2   95Kč            Menu č.3   99Kč          Menu č.4   109Kč                                      

                                                         Polévka k polednímu menu   +20Kč
 BEZLEPKOVÁ VARIANTA PIZZY v době poledního menu pizzu z  nabídky menu 3   s příplatkem 20Kč 
                                       Kohoutková voda zdarma po celou dobu menu!!
                                            Coca-cola 0,3l - 25Kč, , točené pivo 0,3l - 19Kč
                                                                                        V nabídce 100% bezlepková jídla označená symbolem         
V době poledního menu navíc zvýhodněná cena pizzy na odnos:                                                

     Pizza z La Strady za  89Kč  Cena je včetně menu boxu a platí při objednávce min 2ks!!
                                 Doporučujeme objednávky dopředu telefonicky na tel 773 222 211
                                                Informace o alergenech v pokrmech poledního menu na vyžádání u obsluhy!

   

                                                                                                                                                                                               


