
 DENNÍ MENU   17.8. - 21.8. 2020 

pondělí Květáková se smetanou a libečkem
 1. Penne Puttanesca (rajčata, olivy, česnek, kapary, ančovičky) strouhaný parmezán
 2. Salát z rajčat s balkánským sýrem, česnek. krutóny, rukolou a jogurt. dresingem s pažitkou     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Marinovaná vepřová krkovice s dijónskou omáčkou, dušená máslová rýže  
                       
úterý Kuřecí vývar s vaječnou sedlinou
 1. Smažené žampiony, vařené brambory s petrželkou, citrónová majonéza
 2. Salát z rajčat s balkánským sýrem, česnek. krutóny, rukolou a jogurt. dresingem s pažitkou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Filované kuřecí prso, grilovaná zelenina a pesto ze sušených rajčat

středa Dršťková z hlívy ústřičné
 1. Drůbeží jatýrka na zázvoru se žampiony a česnekem, domácí krokety
 2. Salát z rajčat s balkánským sýrem, česnek. krutóny, rukolou a jogurt. dresingem s pažitkou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilovaná vepřová panenka balená ve slanině s hráškovým pyré, grenaille erteple

čtvrtek Celerový krém s hermelínem
 1. Italské krémové rizoto s hřiby, kuřecím masem a bazalkou, parmezán
 2. Salát z rajčat s balkánským sýrem, česnek. krutóny, rukolou a jogurt. dresingem s pažitkou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí guláš na černém pivě, domácí karlovarský knedlík, červená cibulka

pátek Dýňová s kokosovým mlékem
 1. Zapečené palačinky se slaninou, kuřecím masem a mozzarellou, smetanový špenát
 2. Salát z rajčat s balkánským sýrem, česnek. krutóny, rukolou a jogurt. dresingem s pažitkou
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová líčka na bílém víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Speck e Uovo (smetana, mozzarella, slanina, pórek, nakládané cibulky, vejce) 
 3B. Pizza Quattro Salami (tomat. omáčka, mozzarella, 4 druhy salámů, oregáno)
 3C. Pizza Positano (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, oregáno) 
 3D. Pizza Vegan Spinaci (tomat.omáčka, mozzarella, listový špenát, 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!

    


