
 DENNÍ MENU   10.8. - 14.8. 2020 

pondělí Gulášová
 1. Roláda z listového těsta s ventricinou, modrým sýrem a karotkou, cibulová omáčka
 2. Salát Nicoise (vejce, olivy, tuňák, fazolky, grenaille erteple) pizza pane     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřové žebírko pečené v hoi-sin omáčce, kari rýže, mrkvové chipsy  
                       
úterý Francouzská cibulačka se sýrovým toastem
 1. Gnocchi s bryndzou, pečenou slaninou, ředkvičkami a petrželkou
 2. Salát Nicoise (vejce, olivy, tuňák, fazolky, grenaille erteple) pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Špíz z vepřové panenky, slaniny a cibule, smažené bramborové plátky, domácí tatarka

středa Kapustová s klobásou
 1. Řecká moussaka s masovým ragú, lilkem, bramborami a bešamelem
 2. Salát Nicoise (vejce, olivy, tuňák, fazolky, grenaille erteple) pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Smažené kuřecí prso plněné bylinkovým máslem, bramborové pyré, listový salátek

čtvrtek Hovězí vývar s bylinkovými nočky
 1. Kuřecí soté se slaninou a hlívou ústřičnou, pečené brambory s česnekem
 2. Salát Nicoise (vejce, olivy, tuňák, fazolky, grenaille erteple) pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Pečené hovězí se šípkovou omáčkou a domácím perníkovým knedlíkem

pátek Špenátový krém s vejci
 1. Kuřecí paličky Piri-Piri se salátem Coleslaw a hranolkami
 2. Salát Nicoise (vejce, olivy, tuňák, fazolky, grenaille erteple) pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí porthaus s vídeňským bramborovým salátem a polníčkem

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Antipasti (smetana, mozzarella, grilovaná cuketa, lilek a paprika, parmezán) 
 3B. Pizza Fantazia (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, slanina, listový špenát)
 3C. Pizza Con Tonno (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, cibule, vejce) 
 3D. Pizza Vegan Caprese (tomat.omáčka, mozzarella, rajčata, oliv.olej, bazalkové 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!

    


