
 DENNÍ MENU   31.8. - 4.9. 2020 

pondělí Rajčatová se sýrovým toastem
 1. Krémové rizoto s vepřovou klobáskou, cibulí, česnekem a chilli, strouhaný parmezán
 2. Míchaný salát s bylinkovým dresingem a marinovaným kuřecím masem, pizza pane     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Smažené kuře plněné modrým sýrem, bramborové pyré, okurkový salát  
                       
úterý Gulášová
 1. Kuřecí sekané karbenátky s červeným kari, jasmínová rýže
 2. Míchaný salát s bylinkovým dresingem a marinovaným kuřecím masem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Špíz z vepřové panenky se slaninou, cibulí a kukuřicí, barbecue omáčka, hranolky

středa Kachní s rýžovými nudlemi
 1. Domácí ravioli s trhaným vepřovým masem, česneková omáčka, smažený pórek
 2. Míchaný salát s bylinkovým dresingem a marinovaným kuřecím masem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Přes noc tažené hovězí se smetanovým špenátem, pečené brambory s česnekem

čtvrtek Žampionový krém s krutóny
 1. Flamendr z vykostěných kuřecích stehen, bramborové rösti, kozí rohy
 2. Míchaný salát s bylinkovým dresingem a marinovaným kuřecím masem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Burger s hovězím, cheddarem, slaninou, červenou cibulí a zeleninou, hranolky

pátek Mrkvová se zázvorem
 1. Špagety Aglio-olio s kuřecím masem, sušenými rajčaty a parmezánem, rukola
 2. Míchaný salát s bylinkovým dresingem a marinovaným kuřecím masem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Steak z vepřové krkovice s pepřovou omáčkou, domácí krokety

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza La Crema (smetana, mozzarella, kuřecí maso, listový špenát, česnek) 
 3B. Pizza Maceleria (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, artyčoky, hermelín)
 3C. Pizza Prosciutto (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, oregáno) 
 3D. Pizza Vegan Hawai (tomat.omáčka, mozzarella, ananas, uzený salám)
   

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!

    


