
 DENNÍ MENU   30.9. - 4.10.2019 

pondělí Moravská cibulačka se slaninou a opečeným chlebem
 1. Italské rizoto s kuřecím masem, sušenými rajčaty, bazalkou, smetanou a sýrem grana padano
 2. Slaný koláč z listového těsta s modrým sýrem a červenou řepou, rukolový salát, medovo-hořčič.dressing

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřový řízek pečený na sádle, vařený brambor s petrželkou, domácí tatarka
                       
úterý Bramborovo-pórkový krém
 1. Vykostěné kuřecí stehno na medu a chilli, domácí krokety, omáčka z pečené zeleniny
 2. Slaný koláč z listového těsta s modrým sýrem a červenou řepou, rukolový salát, medovo-hořčič.dressing

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Znojemská hovězí pečeně s dušenou jasmínovou rýží

středa Gulášová s čerstvou majoránkou
 1. Marinovaná krkovička v rozmarýnu, grilované papriky, domácí tvarohové noky
 2. Slaný koláč z listového těsta s modrým sýrem a červenou řepou, rukolový salát, medovo-hořčič.dressing

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Pečená treska se zeleninovým ratatouille, grenaile erteple, citrónová omáčka

čtvrtek Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
 1. Lasagne Bolognese s hovězím ragú, mozzarellou a bešamelem, rukola
 2. Slaný koláč z listového těsta s modrým sýrem a červenou řepou, rukolový salát, medovo-hořčič.dressing

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Kuřecí prso sous-vide, zázvorová omáčka s kokos.mlékem a červeným kari, brambor.rösti

pátek Kapustová s uzeným masem
 1. Domácí sekaná balená ve slanině, máslová bramborová kaše, nakládané cibulky
 2. Slaný koláč z listového těsta s modrým sýrem a červenou řepou, rukolový salát, medovo-hořčič.dressing

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Přes noc pečená vepřová žebra barbecue s hranolkami a salátem coleslaw

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Formaggi (smetana, mozzarella, niva, uzený sýr, hermelín)
 3B. Pizza Fabrizio (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, artyčoky, sušená rajčata)
 3C. Pizza Messicana (tomat. omáčka, mozzarella, pikantní salám ventricina, tabasco)
 3D. Pizza Vegan Funghi (tomat. omáčka, mozzarella, lesní hřiby, žampiony, cibule, tymián)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


