
 DENNÍ MENU   27.1. - 31.1.2020 

pondělí 
 1. 
 2.      ZAVŘENO
 3.                                                                 
 4.   
                       
úterý Rajčatová s kuřecím masem a fazolemi
 1. Italské krémové rizoto s trhaným kuřetem, modrým sýrem, bílým vínem a pečeným fenyklem
 2. Trhané římské listy s parmskou šunkou, olivami a pečenou paprikou,pesto ze suš.rajčat,pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Domácí sekaná balená ve slanině s máslovou bramborovou kaší, okurkový salát

středa Uzená se špenátem
 1. Halušky se slaninou, kysaným zelím, zakysanou smetanou a petrželí
 2. Trhané římské listy s parmskou šunkou, olivami a pečenou paprikou,pesto ze suš.rajčat,pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Pečená vepřová panenka s houbovým ragú, smažené bramborové plátky

čtvrtek Pórková s krutóny
 1. Marinovaný kuřecí špíz s arašídovou omáčkou a nakládanou okurkou, jasmín.rýže, koriandr
 2. Trhané římské listy s parmskou šunkou, olivami a pečenou paprikou,pesto ze suš.rajčat,pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Svíčková na smetaně s domácím houskovým knedlíkem, brusinky

pátek Bramboračka s houbami
 1. Gnocchi v rajčatové omáčce s pečeným vepřovým masem, konfitovaný česnek, rukola
 2. Trhané římské listy s parmskou šunkou, olivami a pečenou paprikou,pesto ze suš.rajčat,pizza pane

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí ragú se žampiony, sušenými švestkami a červeným vínem, hranolky

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Hungaria (smetana, mozzarella, čabajka, kukuřice, kozí rohy) 
 3B. Pizza Primavera (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, paprikáš, olivy, vejce)
 3C. Pizza Carabinieri (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, niva, cibule, oregáno) 
 3D. Pizza Favolosa (smetana, mozzarella, brusinky, mátové pesto)
   

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!

    


