
 DENNÍ MENU   6.7. - 10.7. 2020 

pondělí 
 1. 
 2.                         Státní svátek     
 3.                                                                 
 4.   
                       
úterý Toskánská fazolová
 1. Domácí sekaná balená ve slanině, bramborové pyré, okurkový salát
 2. Caesar salát s grilovaným kuřetem, česnekovými krutóny a hoblinkami parmezánu
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Kuřecí steak marinovaný v medu, zázvoru a chilli, ananasová salsa, hranolky

středa Česnekový krém s krutóny
 1. Drůbeží jatýrka s portským vínem, slaninou a tymiánem, pečené bramb. čtvrtky
 2. Caesar salát s grilovaným kuřetem, česnekovými krutóny a hoblinkami parmezánu
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Enchiladas s masovým ragú, fazolemi a sýrem cheddar, limetkový créme fresh

čtvrtek Chlazená okurková s koprem
 1. Kuřecí Stir-fry s brokolicí, arašídy, sezamem a sójovou omáčkou, jasmínová rýže
 2. Caesar salát s grilovaným kuřetem, česnekovými krutóny a hoblinkami parmezánu
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí kýta na česneku s krémovým špenátem, gnocchi, vídeňská cibulka

pátek Karotková s kokosovým mlékem
 1. Penne s houbovým ragú, kuřetem, slaninou a parmezánem, rukola
 2. Caesar salát s grilovaným kuřetem, česnekovými krutóny a hoblinkami parmezánu
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřový guláš se slaninou a paprikou, bramborové rösti

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bolognese (smetana, mozzarella, hovězí masové ragú, pórek) 
 3B. Pizza Speck (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, gorgonzola, rajčata, oregáno)
 3C. Pizza Tre Stagioni (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, paprika, oregáno) 
 3D. Pizza Vegan Margherita (tomat.omáčka, mozzarella, bazalkové pesto, rukola)
   

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!

    


