
 DENNÍ MENU   21.10. - 25.10.2019 

pondělí Uzená s kroupami
 1. Penne Arrabiata s pancettou, rajčaty, černými olivami a chilli, parmezán
 2. Trhané saláty s pečenou červenou řepou, balkán.sýrem a cous-cousem, citrus.vinaigrette, pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vykostěné kuřecí stehno plněné modrým sýrem a slaninou, hranolky, bylinková omáčka
                       
úterý Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
 1. Chilli con carne s dušenou jasmínovou rýží a koriandrem
 2. Trhané saláty s pečenou červenou řepou, balkán.sýrem a cous-cousem, citrus.vinaigrette, pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová panenka na houbách a tymiánu, smetanové noky

středa Květákový krém se sýrovým toastem
 1. Italské rizoto s vepřovou klobáskou, nivou, šalvějí, smetanou a drcenými oříšky, rukola
 2. Trhané saláty s pečenou červenou řepou, balkán.sýrem a cous-cousem, citrus.vinaigrette, pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Smažené kuřecí prso v parmezánové strouhance, máslová brambor.kaše, rajčatový salát

čtvrtek Bramboračka
 1. Domácí dýňové nočky se špenátem, italskou slaninou a smetanou, sýr grana padano
 2. Trhané saláty s pečenou červenou řepou, balkán.sýrem a cous-cousem, citrus.vinaigrette, pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí dušené na česneku s kapustou, zapečené brambory

pátek Frankfurtská s libečkem
 1. Rýžové nudle s kuřecím masem, zeleninou, koriandrem, mungo výhonky, arašídová omáčka
 2. Trhané saláty s pečenou červenou řepou, balkán.sýrem a cous-cousem, citrus.vinaigrette, pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Svíčková na smetaně s domácím houskovým knedlíkem

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Prosciutto e Olive (smetana, mozzarella, šunka, olivy, oregáno)
 3B. Pizza Al Capone (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, žampiony, kukuřice)
 3C. Pizza Hungaria (tomat. omáčka, mozzarella, čabajka, kozí rohy, tabasco) 
 3D. Pizza Vegan Napoli (tomat.omacka, mozzarella, kapary, cervena paprika, rukolove pesto)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


