
 DENNÍ MENU   8.6. - 12.6. 2020 

pondělí Česnečka s krutóny
 1. Drůbeží játra na smetaně se slaninou a libečkem, jasmínová rýže
 2. Hummus z červené řepy s balkánským sýrem a koprem, pizza pane     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Kuřecí řízek v parmezánové strouhance, bramborové pyré, okurkový salát  
                       
úterý Pórková se smetanou
 1. Lasagne Bolognese s masovým ragú, bešamelem a parmezánem
 2. Hummus z červené řepy s balkánským sýrem a koprem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřové kostky na slanině, mačkané brambory s pažitkou

středa Thajská kuřecí
 1. Bramborové noky s pancettou, růžičkovou kapustou a celerovým krémem
 2. Hummus z červené řepy s balkánským sýrem a koprem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilovaná vepřová krkovice s hřibovou omáčkou, pečené brambory s česnekem

čtvrtek Valašská kyselice
 1. Hovězí krk s koprovou omáčkou, vařené brambory
 2. Hummus z červené řepy s balkánským sýrem a koprem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Burger s trhaným vepřovým, hranolky, salát coleslaw

pátek Tomatová s tvarohovými nočky
 1. Kuřecí roláda se sušenými rajčaty a bazalkou, parmezánové rizoto
 2. Hummus z červené řepy s balkánským sýrem a koprem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Svíčková na smetaně s domácím houskovým knedlíkem, brusinková zavařenina

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Formaggi (smetana, mozzarella, hermelín, gorgonzola, niva) 
 3B. Pizza Capricciosa (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, žampiony, artyčoky, parmezán)
 3C. Pizza Verona (tomat. omáčka, mozzarella, kuřecí maso, paprikáš, cherry rajčata) 
 3D. Pizza Vegan Funghi (tomat.omáčka, mozzarella, grilované lesní houby na kmíně, 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!

    


