
 DENNÍ MENU   23.9. - 27.9.2019 

pondělí Kuřecí krémová se žampiony a tymiánem
 1. Club sandwich s grilovaným kuřetem, slaninou, vejcem, zeleninou, hranolky, hořč.dressing
 2. Smažené krokety z mozzarelly s trhanými římskými listy, ředkvičkami a ořechy, brusinková zálivka
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřová kotleta grilovaná se žampiony na česnekovém másle, bramborové pyré
                       
úterý Kachní vývar s bylinkovým kapáním
 1. Kuřecí stehno plněné sušenými rajčaty, mozzarellou a bazalkou, rýže arborio,přírod.šťáva
 2. Smažené krokety z mozzarelly s trhanými římskými listy, ředkvičkami a ořechy, brusinková zálivka
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Dušené hovězí s hráškem, slaninou a kořenovou zeleninou, domácí bramboráčky

středa Čočková s klobásou
 1. Kuřecí jatýrka na cibulce s čerstvou majoránkou a dušenou rýží
 2. Smažené krokety z mozzarelly s trhanými římskými listy, ředkvičkami a ořechy, brusinková zálivka
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Enchiladas s masovým ragú a fazolemi, zapečené sýrem cheddar, papriková sals

čtvrtek Brokolicový krém s krutóny
 1. Vepřová plec na paprice s domácím kynutým knedlíkem
 2. Smažené krokety z mozzarelly s trhanými římskými listy, ředkvičkami a ořechy, brusinková zálivka
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Marinovaný krůtí špíz v citrónové trávě a chilli, grenaille erteple, sezamová omáčka

pátek Uzená s kroupami
 1. Domácí bramborové knedlíky plněné uzeným masem, dušené bílé zelí, vídeňská cibulka
 2. Smažené krokety z mozzarelly s trhanými římskými listy, ředkvičkami a ořechy, brusinková zálivka
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Filet z mořského vlka se smetanovým špenátem, smažené bramborové plátky

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, česnek)
 3B. Pizza Positano (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, oregáno)
 3C. Pizza Fellini (tomat. omáčka, mozzarella, paprikáš, čabajka, hermelín, pórek)
 3D. Pizza Vegan Tre Stagioni (tomat. omáčka, mozzarella, artyčoky, cherry rajče, hráškové lusky, tymián.olej)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


