
 DENNÍ MENU   11.11. - 15.11.2019 

pondělí Kořeněná dýňovo-čočková
 1. Bramborové noky s pečenou slaninou, parmskou šunkou, žampiony, smetanou a jarní cibulkou
 2. Cizrnový salát s grilovaným lilkem, vejcem na 63°C a zauzenou paprikou, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Steak z vepřové krkovice, pečené brambory s rozmarýnem, pepřová omáčka s brandy
                       
úterý Bílá zelná s klobásou
 1. Zapečené brambory s vepř. masem, hráškem, smetanou a parmezánem, pečená červená řepa
 2. Cizrnový salát s grilovaným lilkem, vejcem na 63°C a zauzenou paprikou, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Dušené hovězí se špenátem, vařené brambory, vídeňská cibulka

středa Cuketová s kokosovým mlékem
 1. Kuřecí tažin s černými olivami, rajčaty a balkánským sýrem, cous-cous
 2. Cizrnový salát s grilovaným lilkem, vejcem na 63°C a zauzenou paprikou, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí roláda s hřiby a bylinkami, mačkané brambory, silná omáčka z červeného vína

čtvrtek Gulášová polévka
 1. Italské dýňové rizoto s kuřecím masem, šalvějí a pečenou šalotkou, strouhaný parmezán
 2. Cizrnový salát s grilovaným lilkem, vejcem na 63°C a zauzenou paprikou, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Segedínský guláš se zakysanou smetanou, domácí karlovarský knedlík

pátek Podzimní zeleninová s krutóny
 1. Smažený květák se šťouchaným bramborem, domácí tatarka
 2. Cizrnový salát s grilovaným lilkem, vejcem na 63°C a zauzenou paprikou, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Teriyaki kuličky z mletého masa s grilovaným pak-choi a jasmínovou rýží

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Vegetariana (smetana, mozzarella, paprika, žampiony, olivy, parmezán)
 3B. Pizza Carabinieri (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, niva, cibule, oregáno)
 3C. Pizza Messicana (tomat. omáčka, mozzarella, pikantní salám ventricina, tabasco,česnek) 
 3D. Pizza Vegan Mortadella (tomat. omáčka, mozzarella, uzená mortadella, hrášek, kukuřice)
   

Menu č.1     99Kč         Menu č.2   105Kč          Menu č.3   105Kč        Menu č.4   115Kč                                      

                                                         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  95Kč  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!

   

                                                                                                                                                                                               


