
 DENNÍ MENU   14.12. - 18.12. 2020 

pondělí Bramborový krém se slaninou a krutóny
 1. Krémové rizoto s pečenou dýní, kuřecím masem a tymiánem, parmezán
 2. Špenátové lasagne s pancettou, mozzarellou a bešamelem, rukola     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Pečená panenka s omáčkou z portského vína, nastavovaná brambor.kaše s kroupami  
                       
úterý Kulajda
 1. Tortilla plněná masovým ragú, fazolemi a zeleninou, zapečená mozzarellou, BBQ omáčka
 2. Špenátové lasagne s pancettou, mozzarellou a bešamelem, rukola
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí plátky na pepři a slanině, pečené brambory s česnekem

středa Kuřecí vývar s bylinkovým kapáním
 1. Smažené žampiony, šťouchaný brambor, domácí tatarka
 2. Špenátové lasagne s pancettou, mozzarellou a bešamelem, rukola
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Grilovaná vepřová kotleta s bernskou omáčkou, hranolky, salát z rukoly

čtvrtek Čočková s kořenovou zeleninou
 1. Kuřecí pikantní nudličky s rajčaty, chorizem a olivami, jasmínová rýže
 2. Špenátové lasagne s pancettou, mozzarellou a bešamelem, rukola
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Vepřová pečeně s dušeným špenátem, bramborový knedlík, smažená cibulka

pátek Karotková s kokosovým mlékem
 1. Závin z listového těsta s modrým sýrem, ventricinou a karotkou, cibulová omáčka
 2. Špenátové lasagne s pancettou, mozzarellou a bešamelem, rukola
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Kuřecí steak na grilu se smaženou zeleninovou rýží, teriyaki omáčka

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Bianca Prosciutto (smetana, mozzarella, šunka, hermelín) 
 3B. Pizza Maceleria (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, žampiony, niva)
 3C. Pizza con Tonno (tomat. omáčka, mozzarella, tuňák, olivy, cibule) 
 3D. Pizza Vegan Caprese (tomat.omáčka, mozzarella, rajčata, bazalka, oliv.olej)
   

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!

    


