
 DENNÍ MENU   7.9. - 11.9. 2020 

pondělí Dýňový krém
 1. Masové kuličky v tomatové omáčce s bazalkou, gnocchi
 2. Salát Waldorf s kuřecím masem, jablky, celerem a vlaš.ořechy, koprová bruschetta     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřová panenka balená ve slanině se švestkovou omáčkou, mačkané brambory  
                       
úterý Česnečka s krutóny
 1. Irský pastýřský koláč (masové ragú, hrášek, brambory) zapečený sýrem cheddar
 2. Salát Waldorf s kuřecím masem, jablky, celerem a vlaš.ořechy, koprová bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Tortilla s grilovaným kuřetem, zeleninou, balkánským sýrem a koprem, hranolky

středa Kuřecí vývar s masem, nudlemi a zeleninou
 1. Kuřecí roláda s žemlovou nádivkou, bramborové pyré, nakládané cibulky
 2. Salát Waldorf s kuřecím masem, jablky, celerem a vlaš.ořechy, koprová bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Jacket potato s kousky lososa, špenátem a smetanou, listový salátek

čtvrtek Bramboračka s růžičkovou kapustou
 1. Thajské kuřecí kari s dýní, koriandrem a jasmínovou rýží
 2. Salát Waldorf s kuřecím masem, jablky, celerem a vlaš.ořechy, koprová bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí po burgundsku se žampiony, šalotkou a slaninou, grenaille erteple

pátek Celerový krém se slaninou
 1. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, červené brusinkové zelí, vídeňská cibulka
 2. Salát Waldorf s kuřecím masem, jablky, celerem a vlaš.ořechy, koprová bruschetta
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Treska pečená s kořenovou zeleninou na rozmarýnu, bernská omáčka, vař.brambor

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Salami (smetana, mozzarella, poličan, herkules, paprikáš) 
 3B. Pizza Primavera (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, čabajka, kukuřice)
 3C. Pizza Capricciosa (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, olivy, artyčoky, žampiony, parmezán) 
 3D. Pizza Vegan Barbecue (tomat.omáčka, mozzarella, grilovaná zelenina, barbecue omáčka)
   

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!

    


