
 DENNÍ MENU   6.1. - 10.1.2020 

pondělí Květákový krém s krutóny
 1. Bramborové noky v rajčatové omáčce s vepřovou klobáskou a šalvějí, nakládané cibulky
 2. Smažené brambor.-ovesné placky s estragonovým dressingem, vejce na 63°C, rukolový salát
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Dušené hovězí v kokosovém mléce s citrónovou trávou a arašídy, jasmínová rýže  
                       
úterý Valašská kyselica
 1. Špagety s houbovým ragú, kuřecím masem, parmezánem a rukolou
 2. Smažené brambor.-ovesné placky s estragonovým dressingem, vejce na 63°C, rukolový salát
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová panenka se slaninou a kořenovou zeleninou, pečené brambory s česnekem

středa Čočková na kari s rajčaty
 1. Francouzské brambory s uzeným masem, hráškem, smetanou a mozzarellou, rajčat.salát s libečkem

 2. Smažené brambor.-ovesné placky s estragonovým dressingem, vejce na 63°C, rukolový salát
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Burger s chorizem, fazolemi a čerstvou zeleninou, chipotle majonéza, hranolky

čtvrtek Kuřecí se smetanou, krupicí a koprem
 1. Jacket Potato s pečeným kuřetem, smetanovým špenátem a parmezánem
 2. Smažené brambor.-ovesné placky s estragonovým dressingem, vejce na 63°C, rukolový salát
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí po burgundsku, bramborové pyré, restované žampiony

pátek Tomatová s bazalkou a mozzarellou
 1. Špikovaná vepřová pečeně na jalovci a smetaně, domácí karlovarský knedlík
 2. Smažené brambor.-ovesné placky s estragonovým dressingem, vejce na 63°C, rukolový salát
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Kuřecí prso sous-vide s růžovým pepřem a rozmarýnem, šťouchané brambory, konfit.česnek

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Hawai (smetana, mozzarella, šunka, ananas) 
 3B. Pizza Fellini (tomat. omáčka, mozzarella, paprikáš, herkules, hermelín, pórek)
 3C. Pizza Vegetariana (tomat. omáčka, mozzarella, rajčata, paprika, kukuřice, žampiony, parmezán) 
 3D. Pizza Vegan Spinaci (tomat. omáčka, mozzarella, listový špenát, česnek)
   

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!

    


