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PŘEDKRMY
	 Carpaccio	 169

 s rukolou, kapary, parmezánem a olivovým olejem

	 Kozí	sýr	 169
 gratinovaný, marinovaná řepa v balzamikovém karamelu,  
 pražené vlašské ořechy

	 Krevety	 175
 v sezamové tempuře, salátek, česneková aioli s chilli

	 Šneci	po	burgundsku	 159
 zapečení s bylinkovým máslem a strouhankou

	 Bruschetta	 125
 s avokádem, pečenými cherry rajčaty a bazalkovou ricottou

	 Tartar	z	lososa	 165
 s koprem, zakysanou smetanou, kapary, šalotkou a dijónskou hořčicí

	 Domácí	pečivo	(dle	denní	nabídky)	 35

	 Bezlepkové	bagetky	s	bazalkovým	pestem	4	ks	 35

POLÉVKY A SALÁTY
	 Francouzská	cibulová	polévka	 79
 s bílým vínem, krutónem, zapečená sýrem Gruyere

	 Houbový	krém	 69
 se smetanou, tymiánem a celerovými chipsy

	 Caesar	salát
 římský salát s ančovičkovým dressingem, 	 s	kuřetem	 179
 krutóny a parmezánem	 s	krevetami	 199

	 La	Strada	salát		 	195
 míchané saláty s avokádem, grilovaným kuřetem, slaninou,  
 pečenými rajčaty, medovo-hořčičný dressing

	 Míchaný	salát	 135
 mix salátů se sezónní zeleninou a zálivkou vinaigrette



JACKET POTATO A BURGERY
	 Jacket	potato	Scampi	 225

 pečená brambora plněná krevetami, kukuřicí,  
 rajčaty, smetanou, bílým vínem a petrželí

	 Jacket	potato	Pork	 215
 pečená brambora plněná trhaným vepřovým masem  
 ve whiskey BBQ omáčce, zakysanou smetanou a smaženou cibulí

	 Jacket	potato	Chicken	 195
 pečená brambora plněná kuřecím masem,  
 smetanovým špenátem, pancettou a parmezánem

	 Jacket	potato	Funghi	 175
 pečená brambora plněná žampiony, lesními houbami, cherry rajčaty,  
 šalotkou, česnekem a sójovou smetanou

	 Jacket	potato	Green	Curry	 199
 pečená brambora plněná zeleninou, zeleným curry,  
 kokosovým mlékem, mungo výhonky a koriandrem

	 Beef	Burger	 239
 s hovězím masem, slaninovou majonézou,  
 rukolou, rajčaty a sýrem Cheddar

	 Duck	Burger	 215
 s trhaným kachním masem, teriyaki omáčkou,  
 nakládanými ředkvičkami, koriandrem a smaženou cibulí

	 Vegan	Burger	 185
 s cizrnovým falafelem, tahini dresingem a čerstvou zeleninou

(V	ceně	burgerů	jsou	domácí	hranolky	nebo	míchaný	listový	salát)



TĚSTOVINY A RIZOTA
	 Špagety	Carbonara	 179
 s vaječnými žloutky, pancettou, parmezánem a mletým pepřem

	 Penne	Arrabiata	 185
 s chilli, rajčaty, olivami, česnekem, pancettou a parmezánem

	 Lasagne	Bolognese	 189
 zapečené s masovým ragú, bešamelem a parmezánem

	 Linguine	Scampi	 225
 s krevetami, bazalkou, rajčaty, česnekem, chilli a citrónovou kůrou

	 Špagety	Aglio	olio	 155
 s olivovým olejem, česnekem, chilli, petrželí a parmezánem

	 Tagliatelle	Salmone	 215
 s lososem, špenátem, česnekem, smetanou a muškátovým oříškem

	 Domácí	ravioli	 209
 s pancettou, bazalkou a ricottou v parmezánovém krému  
 s muškátovým oříškem

	 Houbové	rizoto	 189
 s bílým vínem, lesními houbami, žampiony,  
 česnekem, petrželí, parmezánem a máslem

	 Rizoto	s	gorgonzolou	 195
 vlašskými ořechy, šalotkou, tymiánem a smetanou

	 K	bezlepkovým	těstovinám	(špagety,	penne)	účtujeme	příplatek	 20

GRILL
	 Rumpsteak 200 g	 345

 Austrálie, 36 dní vyzrálý, s hrubě mletým pepřem a maldonskou solí

	 Vepřová	kotleta	Tomahawk 280 g	 229
 marinovaná s dijónskou hořčicí, fenyklovými semínky a česnekem

	 Flank	steak 200 g	 229
 Afrika, marinovaný v kávě, chipotle chilli a koriandru

	 Vepřová	žebra 500 g	 219
 přes noc pečená, ve whiskey BBQ marinádě

	 Losos	filet 200 g	 275
 s česnekovo-bylinkovým máslem a rajčaty

	 Jehněčí	kotlety 280 g	 265
 marinované v olivovém oleji, česneku a estragonu

	 Kuřecí	prso 200 g	 195
 sous-vide na másle, s růžovým pepřem a rozmarýnem



DĚTSKÁ JÍDLA
	 Mac	&	cheese	 129
 makaróny zapečené s bešamelem, sýrem Cheddar a strouhankou

	 Kuřecí	nugety 100 g	 129
 s hranolkami a míchaným salátem

	 Dětská	pizza	 139
 (dle výběru)

PŘÍLOHY A OMÁČKY
	 Domácí	hranolky	 49

	 Krémový	špenát	 55

	 Domácí	bramborové	krokety	 49

	 Grilovaná	zelenina	 59

	 Restované	žampiony	se	šalotkou	 49

	 Pečená	brambora	s	bazalkovým	tvarohem	 49

	 Domácí	pečivo	 35

	 Míchaný	salát	 55

	 Demi-glace	 45

	 Pepřová	omáčka	s	brandy	 45

	 Máslová	omáčka	s	citrónem	 45

	 Hříbková	omáčka	se	smetanou	 45

DEZERTY
	 Créme	Brulée	 99

 vanilkové, s čerstvým ovocem

	 Semifreddo	 109
 čokoládové, s ořechy a slaným karamelem

	 Hruškový	Tarte	Tatin	 105
 s domácí šlehačkou

	 Zmrzliny	a	sorbety	 70
 dle denní nabídky

Při	poloviční	(dětské)	porci	účtujeme	70	%	celého	jídla.



PIZZA 33 cm / 55 cm
(pizza 33 cm také z bezlepkového těsta)

1.	 Margherita	Classica – tomatová omáčka, mozzarella, čerstvá bazalka	 145	 315
2.	 La	Strada – pikantní olej, mozzarella, sušená rajčata, olivy	 169	 379
3.	 Quattro	formaggi – tomatová omáčka, mozzarella, gorgonzola, hermelín, uzený sýr	 189	 399
4.	 Favolosa – smetana, mozzarella, hermelín, brusinky	 175	 375
5.	 Spinaci – tomatová omáčka, mozzarella, balkánský sýr, špenát, česnek	 169	 379
6.	 Funghi – tomatová omáčka, mozzarella, žampiony, lesní houby	 175	 379
7.	 Vegetariana – tomatová omáčka, mozzarella, čerstvá rajčata, paprika, kukuřice, žampiony, parmezán	179	 389
8.	 Prosciutto	cotto – tomatová omáčka, mozzarella, šunka	 175	 379
9.	 Prosciutto	crudo – tomatová omáčka, mozzarella, prosciutto crudo, cherry rajčátka	 205		 449
10.	Capricciosa – tomatová omáčka, mozzarella, žampiony, šunka, artyčoky, parmezán, černé olivy 189	 399
11.	Positano – tomatová omáčka, mozzarella, šunka, žampiony	 179	 389
12.	Quattro	stagioni – tomatová omáčka, mozzarella, cherry rajčátka, šunka, černé olivy, žampiony	 179	 389
13.	Fabrizio – tomatová omáčka, mozzarella, šunka, sušená rajčata, artyčoky, černé olivy	 189	 395
14.	Carabinieri – tomatová omáčka, mozzarella, niva, šunka, červená cibule	 185	 395
15.	Hawai – smetana, mozzarella, šunka, ananas	 179	 389
16.	Con	tonno – tomatová omáčka, mozzarella, tuňák, červená cibule, vejce	 189	 399
17.	Salmone – smetana, mozzarella, listový špenát, losos	 225	 459
18.	Napoletana – tomatová omáčka , mozzarella, ančovičky, kapary	 185	 399
19.	Frutti	di	mare – tomatová omáčka, mozzarella, mořské plody, česnek, citrón	 225	 459
20.	Diavola – tomatová omáčka, mozzarella, pikantní salám Ventricina, česnek, červená cibule	 189	 399
21.	Quattro	salami – tomatová omáčka, mozzarella, 4 druhy salámů, oregáno	 189	 399
22.	Hungaria – tomatová omáčka, mozzarella, čabajka, kozí rohy, cibule, tabasco	 195	 405
23.	Speck – tomatová omáčka, mozzarella, čerstvá rajčata, slanina, gorgonzola	 189	 399
24.	Mario – smetana, mozzarella, listový špenát, slanina, česnek, vejce	 189	 399
25.	Pollo – smetana, mozzarella, grilovaná kuřecí prsa, parmezán, černé olivy	 205	 415
26.	Carpaccio – tomatová omáčka, mozzarella, carpaccio (plátky hovězí svíčkové), kapary	 229	 459
27.	Bianca	formaggi – smetana, mozzarella, hermelín, kozí sýr, parmezán	 210	 435
28.	Salami	e	formaggi – smetana, 4 druhy salámů, 4 druhy sýrů	 199	 415
29.	Pancetta – tomatová omáčka, mozzarella, italská slanina, kukuřice, olivy, jarní cibulka	 195	 410
30.	Volcano – tomatová omáčka, mozzarella, pikantní salám Ventricina, kuřecí maso, čerstvé chilli	 209	 429
31.	Foccacia – pizza těsto, olivový olej, rozmarýn, parmezán	 115	

Pizza	dle	vašeho	přání – jakékoli ingredience 33 cm / 55 cm	 215	 435
s libovolným základem a max 5 ingrediencí

Příplatek	za bezlepkovou	podobu	pizzy	33	cm	 	30

Na vyžádání	vám	potřeme	okraj	pizzy	česnekovým	či	pikantním	olejem.

Extra	přísady	na pizzu	na další	straně.

55	cm33	cm



Extra	přísady	na pizzu	1	porce	(na pizzu	55	cm	doporučujeme	dvojité	porce):

 hovězí carpaccio, losos 75
 kozí sýr, frutti di mare, prosciutto crudo 65
 ventricina, gorgonzola, kuřecí prsa 55
 kapary, sušená rajčata, tuňák, parmezán, balkánský sýr, artyčoky, ančovičky 45
	 mozzarella, niva, uzený sýr, hermelín, ananas, brusinky, žampiony, olivy černé, 
 cuketa, lilek, paprika, listový špenát, hrášek, kukuřice, čerstvá rajčata,  
 kozí rohy, chilli papričky, nakládané cibulky, šunka, slanina, čabajka, poličan,  
 paprikáš, rukola 35
 vejce, česnek, cibule, jarní cibulka, tomatová omáčka, smetana 15

VEGAN PIZZA 33cm/55cm
(pizza 33 cm také z bezlepkového těsta)

	 Pizza	Vegan	Margherita	classica	33	/	55	cm	 155	/	375
 tomatová omáčka, vegan mozzarella, bazalka

	 Pizza	Vegan	La	Strada	33	/	55	cm		 179	/	395
 pikantní olej, vegan mozzarella, sušená rajčata, olivy

	 Pizza	Vegan	Mashia	33	/	55	cm	 219	/	439
 tomatová omáčka, vegan mozzarella, uzená mortadella, uzené tofu, červená paprika

	 Pizza	Vegan	Tripoli	33	/	55	cm	 189	/	399
 tomatová omáčka, vegan mozzarella, artyčoky, olivy, žampiony

	 Pizza	Vegan	Mario	33	/	55	cm	 209	/	429
 vegan smetana, vegan mozzarella, listový špenát, uzená mortadella, česnek

	 Pizza	Vegan	Tre	Stagioni	33	/	55	cm	 195	/	415
 vegan smetana, vegan mozzarella, žampiony, paprika, kukuřice

 Na přání Vám připravíme veganskou pizzu z bezlepkového těsta – 33 cm	 30
 Na vyžádání Vám potřeme okraj pizzy česnekovým či pikantním olejem.

Extra	přísady	na veganskou	pizzu	(na pizzu	55	cm	doporučujeme	dvojité	porce)

 uzená mortadella 65
 uzené tofu, vegan mozzarella, sušená rajčata, artyčoky 45
 sojová smetana, ananas, žampiony, černé olivy, cuketa, lilek, paprika, listový  
 špenát, hrášek, kukuřice, čerstvá rajčata, kozí rohy, chilli papričky 35

Chcete-li	si	jídlo	z La	Strady	vychutnat	doma,	rádi	Vám	ho	zabalíme	s sebou:

	 Krabice na pizzu 33 cm 10
 Krabice na pizzu 55 cm  20
 Krabice na calzone 10
 Menu box, polévkový box 10

													bezlepkové	jídlo																								veganské	jídlo	



NÁPOJOVÝ LÍSTEK

Aperitivy
Martini bianco, rosso, dry 8 cl 64
Campari bitter 5 cl 64
Aperol Barbieri 5 cl 64
Graham’s Porto ruby, white 5 cl 65
Madeira Justinos 5 cl 76
Crodino (nealkoholický aperitiv) 10 cl 52

Whisky a Bourbon 4 cl
Highland Queen 62
The Famous grouse 62
Cutty Sark 64
Jameson 72
Tullamore Dew 72
Four Roses 65
Wild Turkey 8 years 89
Jack Daniels 85

Cognac 2 cl
Martell V.S. 45
Martell V.S.O.P. 69
Martel X.O. (Supreme) 229
Hennessy V.S. 55

Metaxa 4 cl
Metaxa 5* 59
Metaxa 7* 79

Vodka  4 cl
Riga Black 56
Babička vodka 89

Rum  4 cl
Flor de Cana Extra dry 4 y.o. 59
Rebellion Spiced 62
Hispánico elixir 89
Malibu 59

Rum  2 cl
Ron de Jeremy Reserve 62
Ron Relicario Rum Solera 65
Austrian Empire Navy Rum Solera 18 y.o. 74
Le Hechicera Rum Solera 76
Plantation 20th Anniversary XO 86
Zacapa 23 Años 89

Gin  4 cl
Greenall’s London dry gin 64
Bloom Premium London dry gin 99
Saffron gin 95

Pálenky  4 cl
Baron Hildprandt slivovice 84
Baron Hildprandt višňovice 84
Baron Hildprandt zralá hruška 94
Baron Hildprandt zralá malina 94
Ořechovka Žufánek 68

Tequila  4 cl
Tres Sombreros silver 66
Tres Sombreros gold 69
Tres Sombreros Añejo 100% Agave 129

Grappa  4 cl
Grappa Pinot Grigio 68
Grappa Sauvignon Privat 95
Grappa Moscato 82
Grappa Riserva Bacio delle Muse 82

Likéry  4 cl
Fernet, Fernet citrus 49
Becherovka 49
Jägermeister 62
Grand Marnier 94
Sambuca di Torino 64
Limoncello di Sicilia 59
Baileys 59



Pivo točené 0,3 l 0,5 l

STAROPRAMEN 12% – světlý ležák 30 48
HOEGAARDEN WHITE – pšeničné pivo, belgický speciál (0,25 l) 38	 72
STAROPRAMEN – nealko-točený 28	 39

Pivo lahvové

Plzeňský prazdroj 0,5 l 49
Staropramen černý 0,5 l 45
Stella Artois 0,33 l – nealkoholické pivo 42
Cider Kingswood rosé 0,4 l 68

Nealkoholické nápoje

Coca-Cola, Coca-Cola Zero 0,33 l 48
Fanta 0,33 l 48
Sprite 0,33 l 48
Kinley (tonic water, ginger ale, bitter rose) 0,25 l 48
Cappy (pomeranč, jablko, rybíz, multi, grep, hruška, jahoda, ananas, meruňka) 0,25 l 48
Mattoni grand 0,33 l 35
Mattoni grand jemná 0,33 l 35
Aquila aqualinea – neperlivá 0,33 l 35
Mattoni grand – perlivá 0,75 l 65
Aquila aqualinea – neperlivá 0,75 l 65
Fresh juice – pomeranč, grep 0,2 l 69
Fuze tea – broskev s ibiškem, citrón, zelený s mangem a heřmánkem 0,25 l 48
Red Bull – energy drink 0,25 l 69
Vodovoda (kohoutková voda s ledem, limetkou, citrónem, mátou) 1 l 50
Domácí limonáda 0,4 l (dle nabídky) 65



Káva (7 g)

Espresso 46
Espresso Ristretto	 46
Espresso Lungo	 46
Flat white	 76
Espresso doppio	 69
Espresso Macchiato	 46
Cappuccino	 52
Latte Macchiato	 56
Latte Macchiato oříškové, vanilkové	 62
Shakerato – střední espresso, led, cukr, promícháno v šejkru	 49
Vídeňská káva – espresso s pravou šlehačkou	 58
Alžírská káva – espresso se šlehačkou, vaječný likér (2 cl)	 65
Irská káva – silné espresso, irská whisky (2 cl), šlehačka	 72
Ledová káva Frappé - nescafe, mléko, voda, led, cukr	 62
Ledová káva se zmrzlinou (2 ks vanilkové zmrzliny, vyšejkrované espresso, led, šlehačka)	 68
Káva turecká	 46

Všechny druhy vám rádi připravíme i z bezkofeinové kávy s příplatkem 5

Čaje

White Peony (dle výběru) 59
Čaj z čerstvé máty 59
Čaj z čerstvého zázvoru 59

Čokolády Monbana  68

hořká tradiční
bílá
lískooříšková

Ostatní teplé nápoje

Svařené víno 0,2 l 64
Horké jablko, hruška 0,25 l 55
Bombardino 89
(0,1 l vaječný likér, bílý rum, zahřáté na 70 °C, zdobené pravou šlehačkou)



Mango	Matcha	tea	 92
matcha tea, mangové pyré, limetkový 
střik, led

Ginger	Mojito	free	 86
limeta, třtinový cukr, lístky máty, 
čerstvý zázvor, kinley zázvor, ledová 
tříšť, soda střik

Passion	Fruit	Lemonade	 92
grapefruit šťáva, maracuja pyré,  
limetková šťáva, led

Cuba	libre	 104
Flor de Cana extra dry, limetová šťáva, 
coca-cola, limetka, led

Mojito		 109
Flor de Cana extra dry, limeta, 
třtinový cukr, lístky máty, soda střik, 
ledová tříšť

Aperol	Spritz	 89
Aperol Barbieri, Prosecco, soda střik, 
pomeranč, led

Bezinkový	spritz	 89
Prosecco, Giffard bezinka, soda střik, 
limetka, máta

Cosmopolitan	 109
Riga black vodka, grand marnier, 
brusinkový juice, limetková šťáva, 
ledová tříšť

Piña	Colada	 105
Flor de Cana extra dry, kokosový 
sirup Monin, smetana, ananasový 
juice, led

Míchané koktejly s alkoholem

Strawberry	Mattoni	Forever		 89
Monin kaštanový sirup, jahodové pyré, 
ananasový juice, limetová šťáva, soda 
střik

Virgin	Colada	 86
ananasový juice, kokosové pyré, 
smetana, led, třešeň

Shake	Jahoda,	Malina	 65

Margarita	 125
Tequila Tres Sombreros, Cointreau, 
limetová šťáva, led

Gin	Garden	Rose		 119
Greenall’s London dry gin, kinley 
bitter rose, malinové pyré, limetková 
šťáva, rozmarýn, led

Sex	on	the	Beach	 104
Riga black vodka, broskvový sirup  
Monin, ananasový juice, brusinková 
šťáva, pomeranč, třešeň, led

Tequila	Sunrise	 99
Tequila Tres Sombreros, pomerančový 
juice, Grenadina, pomeranč, třešeň, 
led

Nealkoholické koktejly



Rozlévané víno

BÍLÉ	VÍNO
Chardonnay I.G.T. (Itálie, Venezia) suché 0,2 l 58

ČERVENÉ	VÍNO
Merlot I.G.T. (Itálie, Venezia) suché 0,2 l 58

RŮŽOVÉ	VÍNO
dle denní nabídky

Vinný	střik – 0,1 l víno + 0,1 l soda 42

Lambrusco – jemné, svěží, perlivé, polosladké víno (červené, bílé) 0,1 l 38

Další rozlévaná vína dle nabídky

Moravská přívlastková vína 0,75 l
  (vinařská obec)
Müller	Thurgau (kabinet) Ampelos Znojmo 355
Rýnský	Ryzlink (pozdní sběr) Moravíno Valtice 415
Sauvignon (pozdní sběr) Sonberk Popice 489
Ryzlink	Vlašský (kabinet) Mádl Velké Bílovice 339
Rulandské	Šedé	(kabinet) Mádl Velké Bílovice 395
Rulandské	Bílé	(pozdní sběr) Ampelos Znojmo 385
Pálava (pozdní sběr) Ampelos Znojmo 465
Cabernet	Moravia (pozdní sběr) Michlovský Rakvice 429
Modrý	Portugal (pozdní sběr) Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice 359
Merlot (pozdní sběr) Moravíno Valtice 459
Frankovka	barrique (pozdní sběr) Moravíno Valtice 469
Zweigeltrebe (výběr z hroznů) Marcinčák Mikulov 485

Zahraniční červená vína

Itálie – Nero d’Avola Sicilia „Black Label“ Igt cantina Tola	 529
Itálie – Primitivo di Manduria DOC le Vigne di Sammarco	 595
Argentina – Malbec „Reserva“ San Juan Da finca las Moras	 545
Chile – Carmenére „Estate Reserva“ Maipo valley Do viña Morandé	 535
Francie – Chateau Grand Jean rouge „Reserve“ Bordeaux superieur vignobles Dulon	595
Francie – Cotes du Roussillon villages „vignes Bila Haut“ maison M.Chapoutier	 645

Seznam alergenů je k nahlédnutí u obsluhujícího personálu.
Váha masa je v syrovém stavu.

Všechny ceny uvedeny v Kč.
Všechny ceny uvedeny včetně příslušné % DPH.



K o u n i c o v a  5 3
6 0 2  0 0  B r n o

t e l . :  5 4 9  2 4 0  0 0 5 ,  m o b i l :  7 7 3  2 2 2  2 1 1
w w w . l a - s t r a d a . c z

 p o – č t :  1 0 . 3 0 – 2 3 . 0 0
 p á :  1 0 . 3 0 – 2 4 . 0 0
 s o :  1 1 . 0 0 – 2 4 . 0 0
 n e :  1 1 . 0 0 – 2 3 . 0 0

p r o v o z o v a t e l :  L a  S t r a d a  G r o u p  s . r . o .
I Č O : 0 1 6 8 9 6 4 9


