
 DENNÍ MENU   9.9. - 13.9.2019 

pondělí Kuřecí vývar se špenátovou palačinkou
 1. Rigatoni Arrabiata s italskou slaninou, chilli, česnekem, rajčaty a olivami, parmezán
 2. Grilovaný camembert, rukolový salát s červ.řepou, medovo-citrus.dressing, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Dušená hovězí plec na houbách, jasmínová rýže
                       
úterý Uzená s fazolemi
 1. Francouzské brambory se smetanou, uzeným masem, hráškem a parmez., zelný salát s koprem
 2. Grilovaný camembert, rukolový salát s červ.řepou, medovo-citrus.dressing, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Pečená vepřová panenka na česneku, gnocchi, krém z modréhu sýru

středa Celerový krém s krutóny
 1. Domácí ravioli se špenátem a ricottou, rajčatová omáčka, parmezán
 2. Grilovaný camembert, rukolový salát s červ.řepou, medovo-citrus.dressing, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilovaná vepřová kotleta, fazolové lusky se slaninou, grenaille erteple, přírodní šťáva

čtvrtek Kapustová se slaninou
 1. Hovězí guláš s domácím kynutým knedlíkem a červenou cibulkou
 2. Grilovaný camembert, rukolový salát s červ.řepou, medovo-citrus.dressing, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Filet z mořského vlka na bylinkovém másle, bramborové pyré, celerové chipsy

pátek Květáková se sýrovými nočky
 1. Smažený kuřecí řízek, vídeňský bramborový salát s polníčkem
 2. Grilovaný camembert, rukolový salát s červ.řepou, medovo-citrus.dressing, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Pečená vepřová žebra ve whiskey barbecue marinádě, plněná brambora bylinkovým tvarohem

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza La Crema (smetana, mozzarella, kuřecí maso, červená paprika, bazalka)
 3B. Pizza Carabinieri (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, niva, cibule, oregáno)
 3C. Pizza Quattro Salami (tomat. omáčka, mozzarella, 4 druhy salámů, oregáno)
 3D. Pizza Vegan Napoli (tomat. omáčka, mozzarella, olivy, kukuřice, kapary, pesto ze sušených.rajčat)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


