
 DENNÍ MENU   2.3. - 6.3. 2020 

pondělí Kuřecí vývar s bylinkovým svítkem
 1. Penne se slaninou, houbami, modrým sýrem a smetanou, rukola
 2. Salát z rukoly s pečenou dýní, balkánským sýrem, červ. cibulí a krutóny, bylinkový dressing     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Kuřecí prso plněné sušenými rajčaty, mozzarellou a bazalkou, bramborové pyré  
                       
úterý Kulajda
 1. Chilli con carne s jasmínovou rýží a koriandrem
 2. Salát z rukoly s pečenou dýní, balkánským sýrem, červ. cibulí a krutóny, bylinkový dressing

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Dušená vepřová plec se slaninou a smetanou, houbové krokety

středa Zeleninová se sýrovým toastem
 1. Domácí bramborové knedlíky s uzeným masem, červené zelí, restovaná cibulka
 2. Salát z rukoly s pečenou dýní, balkánským sýrem, červ. cibulí a krutóny, bylinkový dressing

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Italské dušené hovězí s černými olivami, rajčaty a bazalkou, peč. brambory s česnekem

čtvrtek Celerový krém se sýrem
 1. Kuřecí vykostěné stehno na medu a chilli, rajčatová salsa s ananasem, hranolky
 2. Salát z rukoly s pečenou dýní, balkánským sýrem, červ. cibulí a krutóny, bylinkový dressing

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová panenka s hřibovým ragú, domácí bramborové halušky

pátek Bramboračka
 1. Holandský řízek s mozzarellou, bramborová kaše, okurkový salátek
 2. Salát z rukoly s pečenou dýní, balkánským sýrem, červ. cibulí a krutóny, bylinkový dressing

 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Roastbeef s křenovým créme fresh, smažené bramborové plátky, polníček

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Hawai (smetana, mozzarella, šunka, ananas, oregáno) 
 3B. Pizza Spinaci (tomat. omáčka, mozzarella, listový špenát, balkánský sýr, česnek)
 3C. Pizza Pancetta (tomat. omáčka, mozzarella, italská slanina, olivy, kukuřice) 
 3D. Pizza Vegan Margherita (tomat.omáčka, mozzarella, bazalkové pesto, rukola)
   

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!

    


