
 DENNÍ MENU   10.2. - 14.2. 2020 

pondělí Moravská cibulačka
 1. Vykostěné kuřecí stehno na medu a chilli, salát coleslaw, hranolky
 2. Míchaný zeleninový salát s kuřecím masem, bylinkový dressing, pizza pane     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí kližka na červeném víně a jalovci, celerové pyré, smažená cibulka  
                       
úterý Kuřecí s kokosovým mlékem
 1. Bramborové noky s hříbkovou omáčkou, pečenou slaninou, rukolou a parmezánem
 2. Míchaný zeleninový salát s kuřecím masem, bylinkový dressing, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová žebra marinovaná v bbq omáčce, pečená brambora s česnekovým tvarohem

středa Zelňačka se zakysanou smetanou
 1. Paprikový lusk plněný mletým masem, rajčatová omáčka, dušená rýže
 2. Míchaný zeleninový salát s kuřecím masem, bylinkový dressing, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Quesadillas s trhaným vepřovým masem, fazolemi a sýrem cheddar, paprik.salsa, mích.salátek

čtvrtek Hovězí vývar s masem a nudlemi
 1. Špagety s parmskou šunkou, smetanou, česnekem a sušenými rajčaty, zdobené rukolou
 2. Míchaný zeleninový salát s kuřecím masem, bylinkový dressing, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Kuřecí roláda s bazalkou a modrým sýrem, pečené brambory

pátek Dýňový krém
 1. Houbové lasagne s kuřecím masem, slaninou a parmezánem, bazalkové pesto
 2. Míchaný zeleninový salát s kuřecím masem, bylinkový dressing, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Steak z vepřové krkovice, restované fazolové lusky, bramb. pyré, redukovaná šťáva

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Prosciutto (smetana, mozzarella, šunka, černé olivy, oregáno) 
 3B. Pizza Maceleria (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, hermelín, barbecue omáčka)
 3C. Pizza Saporita (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, kukuřice, vejce) 
 3D. Pizza Vegan Funghi (tomat. omáčka, mozzarella, žampiony, lesní houby na tymiánu, 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!

    


