
 DENNÍ MENU   13.7. - 17.7. 2020 

pondělí Kuřecí vývar s kapáním
 1. Rizoto s gorgonzolou, vlašskými ořechy, tymiánem a smetanou, rukola
 2. Salát Panzanella (čerstvá zelenina, olivy, bazalka, pečené papriky, chlebové krutóny)     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Hovězí líčka na černém pivě, pečená kořenová zelenina, bramborové pyré  
                       
úterý Letní Minestrone
 1. Kuřecí roláda s hráškem, slaninou a vejcem, dušená jasmínová rýže
 2. Salát Panzanella (čerstvá zelenina, olivy, bazalka, pečené papriky, chlebové krutóny)
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová panenka balená v listovém těstě, omáčka z hořčice a estragonu, pečené brambory

středa Houbový krém s krutóny
 1. Vepřové výpečky, domácí bramborový knedlík, dušené bílé zelí, restovaná cibulka
 2. Salát Panzanella (čerstvá zelenina, olivy, bazalka, pečené papriky, chlebové krutóny)
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilované kuřecí prso s omáčkou ze špenátu a sušených rajčat, grenaille erteple

čtvrtek Uzená s kroupami
 1. Zapečené bramborové noky s pancettou, rajčaty, bazalkou a mozzarellou, rukola
 2. Salát Panzanella (čerstvá zelenina, olivy, bazalka, pečené papriky, chlebové krutóny)
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Špikované vepřové ramínko, dušená kapusta, vařený brambor

pátek Kulajda
 1. Znojemská hovězí pečeně s domácím houskovým knedlíkem
 2. Salát Panzanella (čerstvá zelenina, olivy, bazalka, pečené papriky, chlebové krutóny)
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Kuřecí stehenní steak s dipem z modrého sýru, hranolky, salátek z rajčat a polníčku

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, česnek) 
 3B. Pizza Prosciutto e Salami (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, poličan, paprikáš)
 3C. Pizza Quattro Formaggi (tomat. omáčka, mozzarella, 4 druhy sýrů, oregáno) 
 3D. Pizza Vegan Barbecue (tomat.omáčka, mozzarella, kapary, kukuřice, bbq omáčka)
   

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!

    


