
 DENNÍ MENU   7.12. - 11.12. 2020 

pondělí Krupicová s vejcem
 1. Penne s tuňákem, rajčaty, olivami a bazalkovým pestem, parmezán
 2. Zapečené bramborové noky se čtyřmi druhy sýrů a kuřecím masem, rukola     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Panenské medailonky se slaninovou omáčkou, bramborové pyré, celerové chipsy  
                       
úterý Kuřecí krémová se žampiony
 1. Grilovaný camembert s rozmarýnem, hranolky, brusinkové čatní
 2. Zapečené bramborové noky se čtyřmi druhy sýrů a kuřecím masem, rukola
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřový řízek na česneku, vídeňský bramborový salát s polníčkem

středa Uzená s kroupami
 1. Vepřové nudličky na kari s kokosovým mlékem a hráškovou rýží
 2. Zapečené bramborové noky se čtyřmi druhy sýrů a kuřecím masem, rukola
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Smažená kuřecí prsa plněná modrým sýrem a vlašskými ořechy, šťouchané brambory

čtvrtek Tomatová se sýrovým toastem
 1. Špagety Bolognese s masovým ragú a parmezánem
 2. Zapečené bramborové noky se čtyřmi druhy sýrů a kuřecím masem, rukola
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Hovězí líčka na černém pivě a majoránce, domácí krokety

pátek Hovězí vývar s masem a nudlemi
 1. Kuře na paprice se zakysanou smetanou a čerstvou petrželkou, domácí houskový knedlík
 2. Zapečené bramborové noky se čtyřmi druhy sýrů a kuřecím masem, rukola
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Roastbeef s pečenou bramborou plněnou křenovým tvarohem, míchaný salátek

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Mario (smetana, mozzarella, slanina, listový špenát, vejce, česnek) 
 3B. Pizza Fabrizio (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, artyčoky, olivy, suš.rajčata)
 3C. Pizza Salami e Mais (tomat. omáčka, mozzarella, poličan, herkules, kukuřice) 
 3D. Pizza Vegan Favolosa (tomat.omáčka, mozzarella, brusinky, mátové pesto)
   

Menu č.1     109Kč         Menu č.2   109Kč          Menu č.3   115Kč        Menu č.4   125Kč                                      

                                                         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  99Kč  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!

    


