
 DENNÍ MENU   20.7. - 24.7. 2020 

pondělí Hrachová s uzeným
 1. Lasagne se špenátem, kuřecím masem, ricottou a mozzarellou, rukola
 2. Trhané listové saláty s ředvičkami, sýrovými kroketami a malinovým dresingem     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Pečená vepřová panenka s dýňovým pyré, hranolky  
                       
úterý Thajská kuřecí
 1. Smažený květák, vařený brambor, domácí tatarka
 2. Trhané listové saláty s ředvičkami, sýrovými kroketami a malinovým dresingem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí plátky na houbách a tymiánu, pečená rýže

středa Hovězí vývar s masem a zeleninou
 1. Gnocchi Bolognese s parmezánem a rukolou
 2. Trhané listové saláty s ředvičkami, sýrovými kroketami a malinovým dresingem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Kuřecí roláda plněná chorizem a petrželkou, šťouchaný brambor s jarní cibulkou

čtvrtek Květákový krém se sýrovým toastem
 1. Kuřecí souvlaki s pečenými bramborami a okurkovým tzatziky
 2. Trhané listové saláty s ředvičkami, sýrovými kroketami a malinovým dresingem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Treska pečená s jarní zeleninou a limetkou, bramborovo-karotkové pyré

pátek Bramboračka s houbami
 1. Indické butter chicken s dušenou rýží Basmati
 2. Trhané listové saláty s ředvičkami, sýrovými kroketami a malinovým dresingem
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřový steak s restovanými fazolkami se slaninou, grenaille erteple

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Don Corleone (smetana, mozzarella, ventricina, nakládané pečené papriky) 
 3B. Pizza Fabrizio (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, artyčoky, suš. rajčata)
 3C. Pizza Salami e Uovo (tomat. omáčka, mozzarella, herkules, vysočina, vejce) 
 3D. Pizza Vegan Funghi (tomat.omáčka, mozzarella, 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!

    


