
 DENNÍ MENU   29.10. - 1.11.2019 

pondělí Státní svátek
 1.                                          polední menu se nepodává
 2. 
 3.                                                              
 4. 
                       
úterý Kuřecí vývar s masem a nudlemi
 1. Domácí bramboráčky s trhaným kachním masem, zelný salát
 2. Dýňový hummus s pečeným květákem, dýňovými semínky a chlebovými chipsy
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Belgické dušené hovězí na černém pivě, mačkané brambory s jarní cibulkou

středa Krém z pečené zeleniny
 1. Smažený květák s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou
 2. Dýňový hummus s pečeným květákem, dýňovými semínky a chlebovými chipsy
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová panenka na houbách a rozmarýnu, jasmínová rýže

čtvrtek Bavorská kapustová
 1. Italské rizoto s kuřecím masem, hřiby, smetanou, tymiánem a parmezánem
 2. Dýňový hummus s pečeným květákem, dýňovými semínky a chlebovými chipsy
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Domácí sekaná balená ve slanině, bramborová kaše, okurkový salát

pátek Kachní vývar s rýžovými nudlemi
 1. Špenátové lasagne s pancettou, bešamelem a mozzarellou
 2. Dýňový hummus s pečeným květákem, dýňovými semínky a chlebovými chipsy
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová žebírka na medu, zázvoru a chilli, hranolky, trhané saláty

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bolognese (smetana, mozzarella, boloňské masové ragú, pórek)
 3B. Pizza Fantazia (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, listový špenát, niva)
 3C. Pizza Quattro Salami (tomat. omáčka, mozzarella, 4 druhy salámů, oregáno)
 3D. Pizza Vegan Mashia (tomat. omáčka, mozzarella, klaso klobása, uzené tofu, cherry rajče)
   

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!

    


