
 DENNÍ MENU   28.9. - 2.10. 2020 

pondělí 
 1. 
 2.          Státní svátek - polední menu se nepodává     
 3.                                                                 
 4.   
                       
úterý Kapustová se slaninou
 1. Domácí sekaná s lesními houbami a majoránkou, bramborová kaše
 2. Dýňový hummus s pečenou kořenovou zeleninou a chilli olejem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Kuřecí prso sous-vide na pomerančích a zázvoru, pečená zeleninová rýže

středa Kuřecí krémová se žampiony
 1. Francouzské brambory s uzeným masem, hráškem, smetanou a mozzarellou, zelný salát
 2. Dýňový hummus s pečenou kořenovou zeleninou a chilli olejem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí na česneku se špenátem, bramborový knedlík, vídeňská cibulka

čtvrtek Valašská kyselica
 1. Bryndzové halušky se zakysanou smetanou, špekem a petrželkou
 2. Dýňový hummus s pečenou kořenovou zeleninou a chilli olejem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Grilovaná vepřová panenka s dýňovým pyré, hranolky

pátek Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi
 1. Vykostěné vepřové koleno s hrachovou kaší, cibulový chléb, nakládaná okurka
 2. Dýňový hummus s pečenou kořenovou zeleninou a chilli olejem, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Kuřecí roláda s ořechy a slaninou, mačkané brambory, estragonová omáčka

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Don Corleone (smetana, mozzarella, ventricina, pečené papriky, pórek) 
 3B. Pizza Quattro Formaggi (tomat. omáčka, mozzarella, 4 druhy sýrů, oregáno)
 3C. Pizza Positano (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, oregáno) 
 3D. Pizza Vegan Zucchini (smetana, mozzarella, cuketa, hráškové lusky, sušená rajčata)
   

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!

    


