
 DENNÍ MENU   1.6. - 5.6. 2020 

pondělí Žampionový krém s krutóny
 1. Italské rizoto se sušenými rajčaty, slaninou, smetanou a oregánem, parmezán
 2. Salát Nicoise (tuňák, vejce, fazolky, olivy, grenaille erteple) česneková bruschetta     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí líčka se švestkovou omáčkou, domácí krokety  
                       
úterý Uzená s kroupami
 1. Bramborové šišky s uzeným masem, smetanovým špenátem a restovanou cibulkou
 2. Salát Nicoise (tuňák, vejce, fazolky, olivy, grenaille erteple) česneková bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilovaná panenka se zeleninou ratatouille, pečené brambory s česnekem

středa Zeleninová s estragonem
 1. Smažený květák s vařenými bramborami, domácí tatarka
 2. Salát Nicoise (tuňák, vejce, fazolky, olivy, grenaille erteple) česneková bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Dušené hovězí v kokosovém mléce s arašídy a citrónovou trávou, jasmínová rýže

čtvrtek Kuřecí vývar s krupicí a vejcem
 1. Maďarský vepřový perkelt s tarhoňou a čerstvou cibulkou
 2. Salát Nicoise (tuňák, vejce, fazolky, olivy, grenaille erteple) česneková bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Grilované kuřecí prso s omáčkou z růžového pepře, hranolky

pátek Kulajda
 1. Lasagne s kuřecím masem, cuketou, mozzarellou a bazalkovým pestem
 2. Salát Nicoise (tuňák, vejce, fazolky, olivy, grenaille erteple) česneková bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Masové kuličky v omáčce z dijónské hořčice s ořechy a majoránkou, mačkané brambory

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Hawai (smetana, mozzarella, šunka, ananas, oregáno) 
 3B. Pizza Al Capone (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, kukuřice, vejce, pórek)
 3C. Pizza Diavola (tomat. omáčka, mozzarella, salám ventricina, česnek, cibule) 
 3D. Pizza Vegan Zucchini (smetana, mozzarella, cuketa, hráškové lusky, sušená 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!

    


