
 DENNÍ MENU   2.12. - 6.12.2019 

pondělí Krémová z pečené zeleniny s krutôny
 1. Italské rizoto s kuřecím masem, slaninou,smetanou,parmezánem a rukolou
 2. Pečená podzimní zelenina s hořč. dressingem, slaninou a vejcem,foccacia se sušenými rajčaty
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Marinovaná panenka v bylinkách, višňová omáčka, domácí krokety 
                       
úterý Kachní vývar s bylinkovými nočky
 1. Drůbeží játra po benátsku s restovanou cibulí a petrželovým olejem, bramborové pyré
 2. Pečená podzimní zelenina s hořč. dressingem, slaninou a vejcem,foccacia se sušenými rajčaty
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Dušené hovězí se slaninou a kořenovou zeleninou, tyrolský špekový knedlík

středa Smetanová pôrková s bramborami
 1. restované kuřecí kousky v hořčično-estragonové omáčce se smetanou, hrášková rýže
 2. Pečená podzimní zelenina s hořč. dressingem, slaninou a vejcem,foccacia se sušenými rajčaty
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Pečená vepř. panenka s omáčkou ze šalotky, žampionů a červen. vína, americký brambor s česnekem

čtvrtek Hrachová s klobásou
 1. Domácí halušky se zelím, slaninou, zakysanou smetanou a smaženou cibulkou
 2. Pečená podzimní zelenina s hořč. dressingem, slaninou a vejcem,foccacia se sušenými rajčaty
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Trhaná vepřová krkovice s pikantním ragú z bílých fazolí a rajčat, dýňové chipsy

pátek Hráškový krém se slaninou
 1. Ravioli plněné pancettou a kuřecím masem, omáčka z lesních hřibů, parmezán
 2. Pečená podzimní zelenina s hořč. dressingem, slaninou a vejcem,foccacia se sušenými rajčaty
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Steak Haché s omáčkou z modrého sýru, hranolky, listový salátek s rukolou

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Salami (smetana, mozzarella, poličan, vysočina, pórek) 
 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!

    


