
 DENNÍ MENU   3.2. - 7.2. 2020 

pondělí Zeleninový krém s petrželkou
 1. Kuřecí kousky ve sladko-kyselé omáčce s ananasem, zeleninou,bambus.výhonky, jasmín.rýže
 2. Caesar salát s pečenou slaninou, krutóny, vejcem na 63°C, parmezánem, ančovič.dressing     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Pečené hovězí žebírko na česneku a majoránce, smažené zelné placky  
                       
úterý Kuřecí vývar s bylinkovými nočky
 1. Jacket Potato s kuřecím masem, slaninou, rajčaty a jarní cibulkou, míchaný salátek
 2. Caesar salát s pečenou slaninou, krutóny, vejcem na 63°C, parmezánem, ančovič.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Smažený vepřový řízek, vařené brambory, domácí tatarka

středa Italská Ribollita
 1. Drůbeží játra na portském víně se slaninou, mačkané brambory, pečená cibule
 2. Caesar salát s pečenou slaninou, krutóny, vejcem na 63°C, parmezánem, ančovič.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Domácí ravioli s bazalkovou ricottou, pancettou, rajčatovou omáčkou a parmezánem

čtvrtek Žampionový krém s krutóny
 1. Lasagne Bolognese s masovým ragú a bešamelem
 2. Caesar salát s pečenou slaninou, krutóny, vejcem na 63°C, parmezánem, ančovič.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Grilovaná vepřová panenka s omáčkou z pečených paprik a fenyklu, hranolky

pátek Uzená s kořenovou zeleninou
 1. Italské rizoto se slaninou, kapustou, rozmarýnem a smetanou, parmezán
 2. Caesar salát s pečenou slaninou, krutóny, vejcem na 63°C, parmezánem, ančovič.dressing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Znojemská hovězí pečeně s domácím houskovým knedlíkem

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, česnek) 
 3B. Pizza Fabrizio (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, artyčoky, sušená rajčata)
 3C. Pizza Salami e Mais (tomat. omáčka, mozzarella, poličan, herkules, kukuřice) 
 3D. Pizza Vegan Napoli (tomat. omáčka, mozzarella, kapary, červ.paprika, pesto z rukoly)
   

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!

    


