
 DENNÍ MENU   29.6. - 3.7. 2020 

pondělí Bramboračka
 1. Špagety Bolognese s parmezánem a rukolou
 2. Trhané listové saláty, grilovaný camembert, brusinkový dresing, česneková bruschetta     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřová kotleta na žampionech, mačkané brambory se slaninou  
                       
úterý Marocká Harira
 1. Bramborové noky s bryndzou, pečenou slaninou, ředkvičkami a petrželkou
 2. Trhané listové saláty, grilovaný camembert, brusinkový dresing, česneková bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová žebra ve whiskey bbq marinádě, pečená brambora s bylinkovým tvarohem

středa Kuřecí krémová s libečkem
 1. Kuřecí nudličky Stroganoff s dušenou jasmínovou rýží
 2. Trhané listové saláty, grilovaný camembert, brusinkový dresing, česneková bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí sekané biftečky se suš. rajčaty a mozzarellou, koprový dip, pečené brambory

čtvrtek Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi
 1. Krémové rizoto s hráškem, italskou slaninou, smetanou a citrónovou kůrou, parmezán
 2. Trhané listové saláty, grilovaný camembert, brusinkový dresing, česneková bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí dušené na červeném víně a kořenové zelenině, kynutý bylinkový knedlík

pátek Pórková s vejcem
 1. Smažený kuřecí řízek s vídeňským bramborovým salátem a polníčkem
 2. Trhané listové saláty, grilovaný camembert, brusinkový dresing, česneková bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Grilovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou, hranolky

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Favolosa (smetana, mozzarella, brusinky, hermelín) 
 3B. Pizza Quattro Salami (tomat. omáčka, mozzarella, 4 druhy salámů, oregáno)
 3C. Pizza Positano (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, oregáno) 
 3D. Pizza Vegan Spinaci (tomat.omáčka, mozzarella, listový špenát, uzené tofu, česnek)
   

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!

    


