
 DENNÍ MENU   25.11. - 29.11.2019 

pondělí Žampionový krém s krutóny
 1. Penne Bolognese s parmezánem a rukolou
 2. Grilovaný camembert nakládaný v růžovém pepři, míchaný salát s čer.řepou, pražené oříšky, pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Krkovice pečená na česneku a kmínu, dušená kapusta, vařené brambory
                       
úterý Uzená s ovesnými vločkami
 1. Lasagne Quattro Formaggi s omáčkou ze sušených rajčat a petrželky
 2. Grilovaný camembert nakládaný v růžovém pepři, míchaný salát s čer.řepou, pražené oříšky, pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Přes noc pečený španělský ptáček s dušenou jasmínovou rýží

středa Indická květáková s kokosovým mlékem
 1. Bramborové noky s trhanou husou, kysaným zelím a vídeňskou cibulkou
 2. Grilovaný camembert nakládaný v růžovém pepři, míchaný salát s čer.řepou, pražené oříšky, pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Krůtí špíz s cherry rajčaty a slaninou, hranolky, dip z pečených paprik

čtvrtek Hrachová s klobásou
 1. Krémové rizoto s gorgonzolou, italskou slaninou, pórkem, vlašskými ořechy a rukolou
 2. Grilovaný camembert nakládaný v růžovém pepři, míchaný salát s čer.řepou, pražené oříšky, pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřový bok na šalvěji a česneku, švestková omáčka, domácí krokety

pátek Minestrone
 1. Kuřecí závitky se špenátem a mozzarellou, bramborové pyré
 2. Grilovaný camembert nakládaný v růžovém pepři, míchaný salát s čer.řepou, pražené oříšky, pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová panenka na rozmarýnu s teplým salátem z brambor, oliv, cukety, dýně a cibule

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, česnek)
 3B. Pizza Capricciosa (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, olivy, artyčoky, parmezán)
 3C. Pizza Volcano (tomat. omáčka, mozzarella, paprikáš, čerstvé chilli, čabajka, tabasco) 
 3D. Pizza Vegan Margherita con Rukola (tomat. omáčka, mozzarella, bazalk.pesto, rukola)
   

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!

   

                                                                                                                                                                                               

    


