
 DENNÍ MENU   24.2. - 28.2. 2020 

pondělí Kapustová se slaninou
 1. Vykostěné kuřecí maso na černém pivě a majoránce, dušená rýže
 2. Trhané saláty s pečenou slaninou a suš.rajčaty, parmezán.chipsy, med.-hořčič.dressing, pizza pane     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Burger s trhaným vepřovým masem, barbecue omáčka, salát coleslaw, pečené brambory  
                       
úterý Hrachová s krutóny
 1. Lasagne Quattro Formaggi s kuřecím masem a petrželkovým pestem
 2. Trhané saláty s pečenou slaninou a suš.rajčaty, parmezán.chipsy, med.-hořčič.dressing, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilovaná vepřová krkovice s omáčkou z hořčice a naklád. pepře, bramborová lepenice

středa Thajská kuřecí
 1. Drůbeží játra s italskou pancettou a hráškem, hranolky
 2. Trhané saláty s pečenou slaninou a suš.rajčaty, parmezán.chipsy, med.-hořčič.dressing, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Krůtí prso teriyaki s černým sezamem, grilovaná jarní cibulka, jasmínová rýže

čtvrtek Pórková s vejcem
 1. Hovězí kofty v rajčatové omáčce s koriandrem, kořeněný cous-cous
 2. Trhané saláty s pečenou slaninou a suš.rajčaty, parmezán.chipsy, med.-hořčič.dressing, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová panenka s perníkovou omáčkou, pečený česnek, domácí krokety

pátek Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
 1. Kuřecí řízek v bylinkové strouhance, šťouchané brambory, citrónová majonéza
 2. Trhané saláty s pečenou slaninou a suš.rajčaty, parmezán.chipsy, med.-hořčič.dressing, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí rolovaná plec s ořechy a slaninou, čočkové ragú s kořen.zeleninou, reduk.šťáva

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Speck e Uovo (smetana, mozzarella, slanina, vejce, pórek, nakládané cibulky) 
 3B. Pizza Verona (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, gorgonzola, kapary)
 3C. Pizza Quattro Salami (tomat. omáčka, mozzarella, poličan, herkules, vysočina, paprikáš) 
 3D. Pizza Vegan Zucchini (tomat.omáčka,mozzarella,cuketa, hrášk.lusky, cherry rajče, tymián.olej)
   

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!

    


