
 DENNÍ MENU   21.9. - 25.9. 2020 

pondělí Česnekový krém s krutóny
 1. Vepřová játra na roštu, hranolky, domácí tatarka
 2. Listové saláty s nakládaným camembertem, olivami a rajčaty, bylinková bageta     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Kuřecí řízek v parmezánové strouhance, lehký bramborový salát s kapary  
                       
úterý Kroupová s uzeným
 1. Bramborová cmunda plněná uzeným masem s dušeným bílým zelím
 2. Listové saláty s nakládaným camembertem, olivami a rajčaty, bylinková bageta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Kuřecí steak nakládaný v barevném pepři, cheddarový dip, grenaille erteple

středa Smetanová pórková s bramborem
 1. Kuřecí kousky ve sladko-kyselé omáčce s ananasem a sezamem, jasmínová rýže
 2. Listové saláty s nakládaným camembertem, olivami a rajčaty, bylinková bageta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Roastbeef s pečenou bramborou plněnou křenovým tvarohem, rukolový salátek

čtvrtek Hovězí vývar s játrovým kapáním
 1. Houbové lasagne s kuřecím masem, smetanou, tymiánem a mozzarellou
 2. Listové saláty s nakládaným camembertem, olivami a rajčaty, bylinková bageta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Pečené vepřové ramínko v pikantní omáčce z rajčat, fazolí a slaniny, šťouch.brambory

pátek Zelňačka s klobásou
 1. Rizoto La Strada (kuřecí maso, parmská šunka, pancetta, smetana) parmezán
 2. Listové saláty s nakládaným camembertem, olivami a rajčaty, bylinková bageta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Treska pečená s bylinkovým máslem, bramborové pyré, okurkový salátek

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Hawai (smetana, mozzarella, šunka, ananas, oregáno) 
 3B. Pizza Pancetta (tomat. omáčka, mozzarella, italská slanina, olivy, sušená rajčata)
 3C. Pizza Salami e Mais (tomat. omáčka, mozzarella, poličan, herkules, kukuřice) 
 3D. Pizza Vegan Margherita con Rucola (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!

    


