
 DENNÍ MENU   22.6. - 26.6. 2020 

pondělí Hovězí vývar s játrovou rýží
 1. Bramborové noky s kuřecím masem, sušenými rajčaty, smetanou a rukolou, parmezán
 2. Lyonský salát se slaninou, česnekovými krutóny, šalotkou a vejcem na 63°C     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Špikovaná vepřová plec s bramborovo-karotkovým pyré, pečený česnek  
                       
úterý Bramborový krém se slaninou
 1. Malajské kuřecí curry s hráškovými lusky, jasmínová rýže
 2. Lyonský salát se slaninou, česnekovými krutóny, šalotkou a vejcem na 63°C
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Roastbeef s pažitkovým creme fresh, hranolky, pečené rajče

středa Frankfurtská
 1. Špagety s tuňákem, rajčaty, černými olivami a bazalkou, rukola
 2. Lyonský salát se slaninou, česnekovými krutóny, šalotkou a vejcem na 63°C
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilované kuřecí prso s krémovou omáčkou se slaninou a tymiánem, bramborové plátky

čtvrtek Hrášková s krutóny
 1. Kuřecí soté s hlívou ústřičnou a petrželkou, domácí bramborové krokety
 2. Lyonský salát se slaninou, česnekovými krutóny, šalotkou a vejcem na 63°C
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí dušené na zeleném pepři s dijónskou hořčicí, pečená rýže

pátek Drůbeží kaldoun
 1. Vykostěné kuřecí stehno s žemlovou nádivkou, bramborové pyré, okurkový salát
 2. Lyonský salát se slaninou, česnekovými krutóny, šalotkou a vejcem na 63°C
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Grilovaná vepřová panenka s omáčkou z peč. paprik a fenyklu, grenaille erteple

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Salami (smetana, mozzarella, poličan, herkules, paprika, oregáno) 
 3B. Pizza Prosciutto e Mais (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, kukuřice, oregáno)
 3C. Pizza Primavera (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, čabajka, kapary, hermelín) 
 3D. Pizza Vegan Tre Stagioni (tomat.omáčka, mozzarella, žampiony, olivy, cherry rajče)
   

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!

    


