
 DENNÍ MENU   7.10. - 11.10.2019 

pondělí Brokolicový krém s krutóny
 1. Vepřové nudličky se žampiony, dijónskou hořčicí a smetanou, rýže, mrkvové chipsy
 2. Cizrnový hummus s pečenou dýní, česnekovým olejem, koriandrem a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Trhané kachní maso v palačince s čerstvou zeleninou a domácí hoi-sin omáčkou
                       
úterý Kulajda s koprem a vejcem
 1. Kachní jatýrka s pancettou, portským vínem a tymiánem, pečené grenaille erteple
 2. Cizrnový hummus s pečenou dýní, česnekovým olejem, koriandrem a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřové výpečky s dušeným červeným zelím, kynutý knedlík, smažená cibulka

středa Kuřecí vývar s masem a nudlemi
 1. Hovězí plec s koprovou omáčkou, vařené brambory s petrželkou
 2. Cizrnový hummus s pečenou dýní, česnekovým olejem, koriandrem a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vykostěné kuřecí stehno plněné špenátem a mozzarellou, italské rizoto, přírodní šťáva

čtvrtek Hrstková polévka
 1. Jacket Potato s kuřecím masem, italskou slaninou, suš.rajčaty a smetanou, míchaný salátek
 2. Cizrnový hummus s pečenou dýní, česnekovým olejem, koriandrem a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Fish & Chips, mačkaný hrášek s mátou, hranolky, majonéza

pátek Zeleninová s kokosovým mlékem
 1. Kuřecí paprikáš se zakysanou smetanou, domácí halušky
 2. Cizrnový hummus s pečenou dýní, česnekovým olejem, koriandrem a pizzou pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Roastbeef s křenovým creme fraiche, pečené bramborové plátky s rozmarýnem

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Don Corleone (smetana, mozzarella, ventricina, nakládaná paprika+rajčata)
 3B. Pizza Saporita (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, olivy, kukuřice)
 3C. Pizza Prosciutto e Salami (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, herkules, jarní cibulka)
 3D. Pizza Vegan Caprese (tomat. omáčka, mozzarella, čerstvá rajčata, bazalkové 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!

   

                                                                                                                                                                                               


