
 DENNÍ MENU   20.1. - 24.1.2020 

pondělí Krémová česnečka s krutóny
 1. Penne Bolognese s rukolou a hoblinkami parmezánu
 2. Trhané saláty s pečenou řepou a grilovaným camembertem, ořech. dressing, domácí chléb

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřová líčka s portským vínem a žampiony, mačkané brambory se slaninou  
                       
úterý Mrkvová s koriandrem
 1. Bramborové noky s konfitovanou kachnou, bílým zelím a karamelizovanou cibulí
 2. Trhané saláty s pečenou řepou a grilovaným camembertem, ořech. dressing, domácí chléb

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilované kuřecí prso na barevném pepři, dýňová omáčka, hranolky

středa Kulajda s koprem a vejcem
 1. Italské houbové rizoto s kuřecím masem, slaninou a petrželí, strouhaný parmezán
 2. Trhané saláty s pečenou řepou a grilovaným camembertem, ořech. dressing, domácí chléb

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí guláš na černém pivě, karlovarský knedlík, čerstvá cibulka

čtvrtek Květákový krém se sýrovým toastem
 1. Jacket Potato s trhanou vepřovou krkovicí v bbq omáčce se zakys.smetanou a jar. cibulkou
 2. Trhané saláty s pečenou řepou a grilovaným camembertem, ořech. dressing, domácí chléb

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Kuřecí roláda se špenátem a mozzarellou, bramborová kaše, smetanová omáčka

pátek Marocká harira
 1. Drůbeží jatýrka na majoránce s pancettou a smetanou, pečená rýže
 2. Trhané saláty s pečenou řepou a grilovaným camembertem, ořech. dressing, domácí chléb

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Masové kuličky v omáčce z hrubozrnné hořčice se žampiony a tymiánem, pečené brambory

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bolognese (smetana, mozzarella, boloňské masové ragú, pórek) 
 3B. Pizza Prosciutto (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, oregáno)
 3C. Pizza Messicana (tomat. omáčka, mozzarella, pikantní salám ventricina, tabasco) 
 3D. Pizza Vegan Mashia (tomat. omáčka, mozzarella, klaso klobása, uzené tofu, 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!

    


