
 DENNÍ MENU   12.10. - 16.10. 2020 

pondělí Celerový krém s krutóny
 1. Špagety Bolognese se sýrem grana padano a rukolou
 2. Brokolicové krokety s mozzarellou na salátku s cous-cousem a zeleninou, pikantní dresing     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Vepřová krkovice marinovaná v hořčici a česneku, hranolky, sýrový dip  
                       
úterý Bramboračka
 1. Kuřecí stroganoff (žampiony, kopr, hořčice, okurek) jasmínová rýže
 2. Brokolicové krokety s mozzarellou na salátku s cous-cousem a zeleninou, pikantní dresing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Panenské medailonky s višňovou omáčkou, domácí krokety

středa Hovězí vývar s játrovým kapáním
 1. Hovězí guláš na černém pivě s karlovarským knedlíkem, kozí rohy
 2. Brokolicové krokety s mozzarellou na salátku s cous-cousem a zeleninou, pikantní dresing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Pečená treska s bylinkovým máslem, bramborová kaše, okurkový salátek

čtvrtek Toskánská fazolová se slaninou
 1. Lasagne Quattro Formaggi s kuřecím masem
 2. Brokolicové krokety s mozzarellou na salátku s cous-cousem a zeleninou, pikantní dresing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová líčka na houbách s pancettou, rýže arborio

pátek Marocká Harira
 1. Smažený květák s vařenými bramborami, domácí tatarka
 2. Brokolicové krokety s mozzarellou na salátku s cous-cousem a zeleninou, pikantní dresing
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Kuřecí špíz s cibulí a slaninou, steakové hranolky, pepřová omáčka

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Formaggi (smetana, mozzarella, niva, hermelín, oregáno) 
 3B. Pizza Prosciutto e Mais (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, kukuřice, oregáno)
 3C. Pizza con Tonno (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, cibule, vejce) 
 3D. Pizza Vegan Caprese (tomat.omáčka, mozzarella, rajčata, olivový olej, bazalka)
   

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!

    


