
 DENNÍ MENU   9.12. - 13.12.2019 

pondělí Smetanová kapustová
 1. Penne s kachním ragú a sýrem Grana Padano, rukola
 2. Smažené cizrnové kuličky s kořeněným pyré z bílých fazolí, koriandrem a restov. kokosem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Pečené vepřové v hoi-sin omáčce s restovanými hráškovými lusky a jasmínovou rýží 
                       
úterý Bramboračka s houbami
 1. Pečená brambora plněná bryndzou, slaninou a jarní cibulkou, rajčatový salát s rukolou
 2. Smažené cizrnové kuličky s kořeněným pyré z bílých fazolí, koriandrem a restov. kokosem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Tuňákovo-cuketové karbanátky, bramborové pyré, máslový hrášek

středa Hovězí vývar s játrovým kapáním
 1. Kuřecí paličky na zázvoru, chilli a rajčatech s ananasovou salsou a hranolkami
 2. Smažené cizrnové kuličky s kořeněným pyré z bílých fazolí, koriandrem a restov. kokosem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Špikovaná hovězí pečeně, smetanová houbová omáčka, domácí kynutý knedlík

čtvrtek Brokolicový krém s krutóny
 1. Vykostěné kuřecí stehno na majoránce s žemlovou nádivkou, pečené brambory s česnekem
 2. Smažené cizrnové kuličky s kořeněným pyré z bílých fazolí, koriandrem a restov. kokosem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Masové kuličky s ricottou a rozmarýnem, omáčka z pečených rajčat, krémová polenta

pátek Thajská dýňová s kokosovým mlékem
 1. Zapečené makaróny s bešamelem, slaninou a cheddarem, omáčka z pečené zeleniny
 2. Smažené cizrnové kuličky s kořeněným pyré z bílých fazolí, koriandrem a restov. kokosem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Italská vepřová roláda plněná klobásou a petrželí, celerové pyré, redukovaná šťáva

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Pizza Antipasti (špenátová omáčka, mozzarella, gril.paprika+cuketa+lilek, parmezán) 
 3B. Pizza Calzone-plněná- (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, herkules, žampiony)
 3C. Pizza Diavola (tomat. omáčka, mozzarella, italský salám ventricina, cibule, česnek) 
 3D. Pizza Vegan Fabrizio (tomat. omáčka, mozzarella, olivy, artyčoky, kukuřice, suš.rajčata)
   

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!

    


