
Balenie 1,00€

Objednávky na denné menu príjmame deň vopred alebo v daný deň od 8:30 do 10:30
Reštaurácia KROSS HOUSE, Dolná štvrť 1, 907 01 Myjava, kontakt: 034/624 33 62

Zapekačka s jemných bravčových rezančekov, baby zemiačiky,
červená cibuľka, šampiňóny, paradajková omáčka, mozarela 120g/150g
6.00€ alergény: mlieko ● krajina pôvodu mäsa: Česká republika

KLASIC STYLE - BEZLEPKOVÝ6

Crispy bagel sendvič s chrumkavými kuracími prsiami, coleslaw šalát,
listová zelenina, hranolky 250g/100g
8.00€ alergény: obilniny, vajcia, mlieko ● krajina pôvodu mäsa: Slovensko

STREET STYLE5

ASIA STYLE - BEZLEPKOVÝ, BEZLAKTÓZOVÝ

Kurací Pad Thai, ryžové rezance, kuracie mäso, arašidy,
jarná cibuľka, vajce, mungo výhonky, koriander, limeta 300g
8.00€ alergény:

4

Filet zo zubáča s citrónovým olejom a rozmarínom,
na paradajkovom rizote s pečenými cherry paradajkami 120g/150g
10.00€ alergény: ryby

ZDRAVÝ OBED RYBA - BEZLAKTÓZOVÝ, BEZLEPKOVÝ3

2
Roastbeef steak z vyzretej hovädzej roštenky,
zelerovo-batátové pyré, zelené fazuľky, lupienky morskej soli 120g/150g
8.00€ alergény: ● krajina pôvodu mäsa: Rakúsko

ZDRAVÝ OBED MÄSO - BEZLEPKOVÝ, BEZLAKTÓZOVÝ

Zeleninové Indické kari s kurkumou a marinovaným tofu,
dusená biela ryža 300g
6.50€ alergény:

Polievka: Šampiňónový krém, pesto z medvedieho cesnaku 0,25l 2.00€PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

Sójový guľáš s cuketou a cícerom,
údená červená paprika, baby zemiačiky, majorán 300g
6.50€ alergény:

Polievka: Zemiaková na kyslo s kôprom, varené vajíčko 0,25l 2.00€

Kari šalát z kukuričných cestovín s cícerom a kurkumou,
chrumkavé tofu, pečený ananás 300g
6.50€ alergény:

Polievka:Mrkvová s batátmi a kokosovým mliekom 0,25l 2.00€

Gnocchi pomodoro, pečený cesnak, bazalkové pesto,
feta syr, baby špenát, parmezán z kešu 300g
6.50€ alergény: obilniny

Polievka: Brokolicový krém s mandľovými lupienkami 0,25l 2.00€

Zemiakové hokaido placky s ovsenými vločkami,
bylinkový philadelphia syr, jarná cibuľka 300g
6.50€ alergény: mlieko

Polievka: Kari šošovicová 0,25l 2.00€

1 ZDRAVÝ OBED VEGETARIAN - BEZLEPOKOVÝ, BEZLAKTÓZOVÝ
27.3.2023 - 31.3.2023

O B E D O V É M E N U


