
 DENNÍ MENU   4.11. - 8.11.2019 

pondělí Brokolicový krém s krutóny
 1. Krémové rizoto s pancettou, hráškem, citrónovou kůrou a rozmarýnem, parmezán
 2. Pečená kořenová zelenina na bylinkách, pyré z červené řepy, smažená cibulka, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí guláš s domácím karlovarským knedlíkem a červenou cibulkou
                       
úterý Kulajda s koprem a vejcem
 1. Kuřecí jatýrka na šalvěji a slanině, dušená rýže
 2. Pečená kořenová zelenina na bylinkách, pyré z červené řepy, smažená cibulka, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová roláda se špenátem, mačkané brambory, omáčka z dijónské hořčice

středa Milánská rajčatová s mozzarellou
 1. Špagety s kuřecím masem, žampiony, slaninou a modrým sýrem, rukola
 2. Pečená kořenová zelenina na bylinkách, pyré z červené řepy, smažená cibulka, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Řecká Musaka s petrželkovým pestem

čtvrtek Karotková s kokosovým mlékem
 1. Vykostěné vepřové koleno se smetanovým špenátem a bramborovými noky
 2. Pečená kořenová zelenina na bylinkách, pyré z červené řepy, smažená cibulka, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí dušené na červeném víně a kořenové zelenině, bramborové pyré, celer.chipsy

pátek Kuřecí vývar s bylinkovým kapáním
 1. Jacket Potato s kuřecím masem a zeleninou v barbecue omáčce, salát coleslaw
 2. Pečená kořenová zelenina na bylinkách, pyré z červené řepy, smažená cibulka, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřový řízek na česneku, vídeňský bramborový salát

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Hawai (smetana, mozzarella, šunka, ananas, oregáno)
 3B. Pizza Siciliana (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, olivy, červená cibule, petržel)
 3C. Pizza Boscaiola (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, lesní houby na tymiánu, vejce)
 3D. Pizza Vegan Melanzane (tomat. omáčka, mozzarella, grilovaný lilek, suš.rajče, bazal.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!

   

                                                                                                                                                                                               


