
 DENNÍ MENU   9.3. - 13.3. 2020 

pondělí Brokolicový krém s krutóny
 1. Uzená krkovice s křenovou omáčkou a domácím houskovým knedlíkem
 2. Cizrnový hummus s pečenou kořenovou zeleninou, chilli olejem a petrželkou, pizza pane     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Grilovaná vepřová panenka na ragú z fazolí, rajčat a slaniny, pečené brambory  
                       
úterý Kuřecí vývar s kapáním
 1. Špagety s parmskou šunkou, špenátem, sušenými rajčaty a smetanou, parmezán
 2. Cizrnový hummus s pečenou kořenovou zeleninou, chilli olejem a petrželkou, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Steak z vepřové kotlety s pepřovou omáčkou s brandy, hranolky

středa Česnečka s opečeným chlebem
 1. Kuřecí roláda plněná ořechy a slaninou, bramborové pyré
 2. Cizrnový hummus s pečenou kořenovou zeleninou, chilli olejem a petrželkou, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Dušený hovězí krk s červeným kari, kokosovým mlékem a koriandrem, jasmínová rýže

čtvrtek Dýňový krém
 1. Lasagne Bolognese s masovým ragú, bešamelem a parmezánem
 2. Cizrnový hummus s pečenou kořenovou zeleninou, chilli olejem a petrželkou, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Špíz z krkovice, kukuřice, slaniny a papriky, americký brambor, bazalková omáčka

pátek Hovězí vývar s masem a zeleninou
 1. Italské rizoto s kuřecím masem, hráškem, citr. kůrou a rozmarýnem, parmezán
 2. Cizrnový hummus s pečenou kořenovou zeleninou, chilli olejem a petrželkou, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Svíčková na smetaně s domácím karlovarským knedlíkem a brusinkovou zavařeninou

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Don Corleone (smetana, mozzarella, ventricina, grilovaná paprika, cherry rajče) 
 3B. Pizza Quattro Formaggi (tomat. omáčka, mozzarella, uzený sýr, niva, hermelín)
 3C. Pizza Prosciutto e Uovo (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, poličan, vejce, oregáno) 
 3D. Pizza Vegan Tre Stagioni (smetana, mozzarella, žampiony, hrášek, kukuřice)
   

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!

    


