
 DENNÍ MENU   3.8. - 7.8. 2020 

pondělí Kuřecí vývar s masem a nudlemi
 1. Bramborové noky s kuřecím masem, omáčka z pečených paprik, petrželka, parmezán
 2. Salát Caprese s trhanou mozzarellou, rajčaty, bazalkou a olivami, česneková bruschetta     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Grilovaná vepřová panenka, grenaille erteple, glazovaná karotka, omáčka z čer.vína  
                       
úterý Zelná s uzeným
 1. Francouzské brambory s uzeným masem, hráškem, smetanou a mozzarellou, okurkový salát
 2. Salát Caprese s trhanou mozzarellou, rajčaty, bazalkou a olivami, česneková bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Špikovaná hovězí plec na žampionech a rozmarýnu, dušená jasmínová rýže

středa Karotková se smetanou
 1. Jacket potato s trhaným vepřovým v bbq omáčce, zakys.smetana, cibulka, listový salátek
 2. Salát Caprese s trhanou mozzarellou, rajčaty, bazalkou a olivami, česneková bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí líčka se sušenými švestkami a slaninou, domácí bramborové krokety

čtvrtek Česnekový krém s krutóny
 1. Thajské kuřecí kari s hráškovými lusky a kokosovým mlékem, jasmínová rýže
 2. Salát Caprese s trhanou mozzarellou, rajčaty, bazalkou a olivami, česneková bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Grilovaná vepřová kotleta se sázeným vejcem, hranolky, pažitkový dip

pátek Zeleninová
 1. Penne Amatriciana se slaninou, rajčaty, bílým vínem a parmezánem
 2. Salát Caprese s trhanou mozzarellou, rajčaty, bazalkou a olivami, česneková bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Kuřecí prso plněné suš. rajčaty a mozzarellou, máslová bramborová kaše, smetan.omáčka

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Formaggi (smetana, mozzarella, hermelín, niva, gorgonzola) 
 3B. Pizza Pancetta (tomat. omáčka, mozzarella, italská slanina, olivy, kukuřice, oregáno)
 3C. Pizza Napoletana (tomat. omáčka, mozzarella, ančovičky, kapary, oregáno) 
 3D. Pizza Vegan Mashia (tomat.omáčka, mozzarella, uzený salám, uzené tofu, cherry rajče)
   

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!

    


