
 DENNÍ MENU   30.12.2019 -3.1.2020 

pondělí Celerový krém se slaninou a tymiánem
 1. Koprová omáčka s vejcem a vařenými bramborami
 2. Slaný koláč s červenou řepou, balkánským sýrem a rozmarýnem, trhané saláty, citrón.vinaigrette
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Kuřecí roláda se slaninou, mozzarellou a bazalkou, italské krémové rizoto
                       
úterý Silvestr 2019
 1. 
 2. 
 3.                                                                      
 4. 

středa Nový Rok 2020
 1. 
 2. 
 3.                                                                      
 4. 

čtvrtek Uzená s čočkou
 1. Špagety s pečenou dýní, slaninou, smetanou a šalvějí, strouhaný parmezán
 2. Slaný koláč s červenou řepou, balkánským sýrem a rozmarýnem, trhané saláty, citrón.vinaigrette
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                      
 4. Hovězí na houbách a libečku, mačkané brambory s máslem a pórkem

pátek Zimní zeleninová s fazolemi
 1. Italské houbové rizoto s kuřecím masem, smetanou a špenátem, strouhaný parmezán
 2. Slaný koláč s červenou řepou, balkánským sýrem a rozmarýnem, trhané saláty, citrón.vinaigrette
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Krůtí kari s cizrnou a kokosovým mlékem, dušená jasmínová rýže

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Positano (smetana, mozzarella, šunka, žampiony, oregáno) 
 3B. Pizza Speck (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, černé olivy, pórek)
 3C. Pizza Con Tonno (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, červená cibule, rukola) 
 3D. Pizza Vegan Barbecue (tomat. omáčka, mozzarella, rajčata, kukuřice, kapary, barbecue omáčka)
   

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!

    


