
 DENNÍ MENU   14.10. - 18.10.2019 

pondělí Žampionová s opečeným chlebem
 1. Vykostěné kuřecí stehno plněné slaninou, pečené brambory, rozmarýnová omáčka
 2. Grilovaný camembert s tymiánem a rozmarýnem, marin.podzimní zelenina, bylink.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Sicilské cukety plněné masovým ragú, červ. cibulí a olivami, gratinované parmezánem, listový salát s rukolou

                       
úterý Valašská kyselica
 1. Dýňové rizoto s kuřecím masem, pancettou a pečenou cibulí, parmezán
 2. Grilovaný camembert s tymiánem a rozmarýnem, marin.podzimní zelenina, bylink.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Dušené hovězí na česneku, bramborové pyré, konfitovaný česnek

středa Kuřecí krémová se zeleninou
 1. Pečené uzené s křenovou omáčkou a domácím houskovým knedlíkem
 2. Grilovaný camembert s tymiánem a rozmarýnem, marin.podzimní zelenina, bylink.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová roláda s hřiby a ořechy, zapečené brambory, redukovaná šťáva

čtvrtek Mrkvová s římským kmínem a cizrnou
 1. Domácí bramborové šišky s kachním masem, kysané zelí a petrželové chipsy
 2. Grilovaný camembert s tymiánem a rozmarýnem, marin.podzimní zelenina, bylink.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová líčka se švestkovou omáčkou, mačkané brambory se slaninou a cibulkou

pátek Dýňový krém s badyánem
 1. Špagety s kuřecím masem, žampiony, smetanou, rozmarýnem a sýrem grana padano
 2. Grilovaný camembert s tymiánem a rozmarýnem, marin.podzimní zelenina, bylink.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí thajské kari, pečená jasmínová rýže, mungo výhonky

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Pollo (smetana, mozzarella, kuřecí prsa, bazalka, kukuřice)
 3B. Pizza Verona (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, hermelín, vejce, oregáno)
 3C. Pizza Speck (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, čerstvá rajčata, gorgonzola)
 3D. Pizza Vegan Favolosa (smetana, mozzarella, brusinky, máta)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


