
 DENNÍ MENU   18.11. - 22.11.2019 

pondělí Bramborovo-pórkový krém se slaninou
 1. Kuřecí roláda se žemlovou nádivkou a slaninou, kroupové rizoto
 2. Čočkový salát s pečenou dýní, koprem, krutóny a česnekovým jogurtem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí dušené maso na houbách, pečené brambory s rozmarýnem
                       
úterý Kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou
 1. Domácí ravioli se špenátem a italskou slaninou, rajčatová omáčka s bazalkou, parmezán
 2. Čočkový salát s pečenou dýní, koprem, krutóny a česnekovým jogurtem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Dušené kuřecí kousky na česneku s hráškem a dijónskou hořčicí, šťouchané brambory

středa Marocká Harira s cizrnou
 1. Thajské curry se zeleninou, limetou, kokosem a arašídy, jasmínová rýže
 2. Čočkový salát s pečenou dýní, koprem, krutóny a česnekovým jogurtem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Kapustové karbenátky s mletým masem, bramborové pyré, okurkový salát

čtvrtek Rajčatová polévka s těstovinami a hráškem
 1. Pečené uzené maso, křenová omáčka se zeleným pepřem, domácí houskový knedlík
 2. Čočkový salát s pečenou dýní, koprem, krutóny a česnekovým jogurtem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová líčka na černém pivě se slaninou a petrželí, vařené brambory

pátek Mrkvový krém s kardamonem
 1. Grilované kuřecí prso na růžovém pepři s dýňovou omáčkou, hranolky, rukolový salátek
 2. Čočkový salát s pečenou dýní, koprem, krutóny a česnekovým jogurtem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Marocké dušené hovězí maso s meruňkami, mandlemi a mátou, domácí foccacia

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Favolosa (smetana, mozzarella, brusinky, máta)
 3B. Pizza Primavera (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, herkules, nakládané cibulky)
 3C. Pizza Prosciutto e mais (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, kukuřice, oregáno) 
 3D. Pizza Vegan Zucchini (tom. omáčka, mozzarella, gril. cuketa a hráškové lusky, cherry rajč. tymián, olej)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               


