
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
   

 

 DENNÍ MENU   17.2. - 21.2. 2020 

pondělí Bramborový krém s krutóny
 1. Rigatoni v rajčatové omáčce s tuňákem, olivami a bazalkou, strouhaný parmezán
 2. Salát Waldorf s jablky, celerem a ořechy, grilovaný camembert, chlebové chipsy     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Grilované kuřecí prso se zeleninovou salsou, česnekovým dipem a hranolkami  
                       
úterý Krupicová s koprem
 1. Kuřecí kousky na paprice, bramborové noky, zakysaná smetana a petrželka
 2. Salát Waldorf s jablky, celerem a ořechy, grilovaný camembert, chlebové chipsy
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová roláda se slaninou a hřiby, bramborová kaše, redukovaná šťáva

středa Gulášová
 1. Řecká mousaka s masovým ragú, bešamelem a parmezánem
 2. Salát Waldorf s jablky, celerem a ořechy, grilovaný camembert, chlebové chipsy
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Pečená vepřová panenka na rozmarýnu, dýňové pyré, smažené bramborové plátky

čtvrtek Květáková na kari
 1. Smažené žampiony, vařené brambory s petrželkou, domácí tatarka
 2. Salát Waldorf s jablky, celerem a ořechy, grilovaný camembert, chlebové chipsy
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Dušené hovězí v tamarindové omáčce, rýže basmati, čerstvý koriandr

pátek Minestrone
 1. Rizoto La Strada (kuřecí maso, pancetta, parmská šunka, smetana, parmezán, rukola)
 2. Salát Waldorf s jablky, celerem a ořechy, grilovaný camembert, chlebové chipsy
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Marinovaná panenka v zeleném pepři, višňová omáčka, domácí krokety

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Vegetariana (smetana, mozzarella, rajčata, paprika, žampiony, kukuřice, parmezán) 
 3B. Pizza Picante (tomat. omáčka, mozzarella, ventricina, paprikáš, čabajka, chilli)
 3C. Pizza Mista (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, listový špenát, niva) 
 3D. Pizza Vegan Fabrizio (tomat. omáčka, mozzarella, marin. tofu, artyčoky, olivy, suš.rajčata)
   

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!

    


