
 DENNÍ MENU   14.9. - 18.9. 2020 

pondělí Kuřecí vývar s masem a nudlemi
 1. Lasagne s dýní, kuřecím masem, šalvějí a slaninou, zapečené mozzarellou
 2. Caesar salát s parmskou šunkou, krutóny, parmezánem a vejcem, ančovičkový dresing     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Pečená vepřová krkovička s dušenou kapustou, bramborový gratin  
                       
úterý Frankfurtská
 1. Jacket potato s pečeným kuřetem, kukuřicí, rajčaty a smetanou, míchaný salátek
 2. Caesar salát s parmskou šunkou, krutóny, parmezánem a vejcem, ančovičkový dresing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Řízečky z vepřové panenky, bramborové pyré, nakládané cibulky

středa Špenátový krém s krutóny
 1. Bramborové noky s trhanou husou, kysaným zelím, smaženou cibulkou a petrželí
 2. Caesar salát s parmskou šunkou, krutóny, parmezánem a vejcem, ančovičkový dresing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilované kuřecí prso s houbovou omáčkou, pečené brambory s česnekem

čtvrtek Drůbeží kaldoun
 1. Kuřecí paprikáš s tarhoňou a zakysanou smetanou
 2. Caesar salát s parmskou šunkou, krutóny, parmezánem a vejcem, ančovičkový dresing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Pečené hovězí v hoi-sin omáčce, jasmínová rýže, marinovaná rajčata

pátek Květáková s vejcem
 1. Irský pastýřský koláč (masové ragú, brambory, hrášek) zapečené sýrem cheddar
 2. Caesar salát s parmskou šunkou, krutóny, parmezánem a vejcem, ančovičkový dresing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Tortilla s grilovaným kuřetem, zeleninou, balkánským sýrem a koprem, hranolky

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, česnek) 
 3B. Pizza Verona (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, kapary, gorgonzola)
 3C. Pizza Volcano (tomat. omáčka, mozzarella, ventricina, kuřecí maso, chilli, oregáno) 
 3D. Pizza Vegan Tripoli (tomat.omáčka, mozzarella, žampiony, olivy, artyčoky)
   

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!

    


