
 DENNÍ MENU   25.5. - 29.5. 2020 

pondělí Kachní vývar s rýžovými nudlemi
 1. Penne Arrabiata (rajčata, olivy, chilli, pancetta, česnek) s parmezánem a rukolou
 2. Řecký salát s balkánským sýrem, pizza pane     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Kuřecí prsa plněná mozzarellou, bazalkou a sušenými rajčaty, bramborové pyré  
                       
úterý Bramboračka s houbami
 1. Bramborové gnocchi al Forno (4 druhy sýrů) listový salátek
 2. Řecký salát s balkánským sýrem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilovaná vepřová panenka, silná omáčka z červeného vína, rozmarýnové brambory

středa Květáková se sýrovým toastem
 1. Kuřecí kousky s fazolemi v domácí barbecue omáčce, jasmínová rýže
 2. Řecký salát s balkánským sýrem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřový řízek na česneku, jarní bramborový salát

čtvrtek Pórková se slaninou
 1. Tortilla s grilovaným kuřecím, čerstvou zeleninou a koprovým dressingem, hranolky
 2. Řecký salát s balkánským sýrem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová porchetta se slaninou a bylinkami, květákové pyré, redukovaná šťáva

pátek Minestrone
 1. Jacket potato s kuřecím masem, smetanovým špenátem a parmezánem, míchaný salátek
 2. Řecký salát s balkánským sýrem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Toskánské dušené hovězí s rajčaty a černými olivami, domácí foccacia s rozmarýnem

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, česnek) 
 3B. Pizza Quattro Salami (tomat. omáčka, mozzarella, 4 druhy salámů, oregáno)
 3C. Pizza Positano (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, oregáno) 
 3D. Pizza Vegan Tre Stagioni (tomat.omáčka, mozzarella, olivy, cherry rajčata, 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!

    


