
 DENNÍ MENU   15.6. - 19.6. 2020 

pondělí Hrachová s uzeným
 1. Vykostěná kuřecí stehna na dijónské hořčici a bílém víně, máslová karotka, gnocchi
 2. Salát s kozím sýrem, hruškou, ořechy a malinovým dresingem, domácí foccacia     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Grilovaná vepřová panenka s omáčkou ze sušených rajčat, grenaille erteple  
                       
úterý Kuřecí vývar s vaječnou sedlinou
 1. Vepřová játra na roštu s domácí tatarkou a hranolkami
 2. Salát s kozím sýrem, hruškou, ořechy a malinovým dresingem, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Ravioli plněné kuřecím masem a slaninou s houbovým ragú a parmezánem

středa Gulášová
 1. Italské rizoto s rajčaty, cuketou a chorizem, parmezán
 2. Salát s kozím sýrem, hruškou, ořechy a malinovým dresingem, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí na česneku se smetanovým špenátem, domácí bramborový knedlík

čtvrtek Cibulačka se sýrovým toastem
 1. Vepřová plec na paprice s kysanou smetanou a petrželkou, vaječné špecle
 2. Salát s kozím sýrem, hruškou, ořechy a malinovým dresingem, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Marinované kuřecí prso v uzeném chilli, pečené brambory, tzatziki s koprem

pátek Karotková s římským kmínem
 1. Špagety Aglio olio s kuřecím masem a parmezánem
 2. Salát s kozím sýrem, hruškou, ořechy a malinovým dresingem, domácí foccacia
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Přes noc pečený španělský ptáček s dušenou jasmínovou rýží

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Curry e Pollo (kari omáčka, mozzarella, marinované kuřecí maso, mango) 
 3B. Pizza Saporita (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, kukuřice, vejce)
 3C. Pizza Carabinieri (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, niva, cibule, oregáno) 
 3D. Pizza Vegan Napoli (tomat.omáčka, mozzarella, kapary, paprika, rukolové pesto)
   

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!

    


