
 DENNÍ MENU   16.12. - 20.12.2019 

pondělí Houbová se slaninou, bramborami a smetanou
 1. Kuřecí nudličky v dijónské omáčce s cibulí a žampiony, jasmínová rýže
 2. Cizrnový hummus s grilovanou zeleninou a rozmarýnovým olejem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Smažený vepřový řízek v bylinkové strouhance, vídeňský bramborový salát  
                       
úterý Kroupová s kořenovou zeleninou
 1. Bramborový gratin s uzeným masem, celerem a mozzarellou, zelný salát s koprem
 2. Cizrnový hummus s grilovanou zeleninou a rozmarýnovým olejem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Přes noc dušený hovězí krk na zázvoru a černém pivě, šťouchané brambory

středa Pórkovo-bramborový krém s krutóny
 1. Krémové rizoto s pancettou, modrým sýrem, smetanou a petrželí
 2. Cizrnový hummus s grilovanou zeleninou a rozmarýnovým olejem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Smažená treska tmavá v pivním těstíčku, mačkaný hrášek, hranolky, majonéza

čtvrtek Moravská cibulačka
 1. Pikantní kuřecí kousky v omáčce z rajčat, mrkve a římského kmínu, grilovaná polenta
 2. Cizrnový hummus s grilovanou zeleninou a rozmarýnovým olejem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová žebra barbecue s pečenou bramborou plněnou bylinkovým tvarohem

pátek Drůbeží vývar s Julienne zeleninou, masem a nudlemi
 1. Pečené vepřové koleno se smetanovým špenátem, vařené brambory
 2. Cizrnový hummus s grilovanou zeleninou a rozmarýnovým olejem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Domácí bramborové noky s pestem ze sušených rajčat a rukoly, grilovaná vepř.panenka

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza La Crema (smetana, mozzarella, kuřecí prsa, listový špenát, čabajka) 
 3B. Pizza Quattro Formaggi (tomat. omáčka, mozzarella, hermelín, niva, uzený sýr)
 3C. Pizza Pancetta (tomat. omáčka, mozzarella, italská slanina, olivy, kukuřice, oregáno) 
 3D. Pizza Vegan Funghi (tomat. omáčka, mozzarella, žampiony, lesní houby, tymián, česnek)
   

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!

    


