GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ
2021. Január 11-16.
2021.01.11. Hétfő
„A” menü: Mézes erdei gyümölcs krémleves mentás tejberizs gombóccal
„B” menü: Újházi tyúkhúsleves csigatésztával

„C” menü: Gorgonzolás-cukkinis tagliatelle szezámos bundában sült csirkemell csíkokkal
„D” menü: Klasszikus hagymás rostélyos hasábburgonyával
„E” menü: Toszkán vegetáriánus töltött padlizsán paradicsomos bulgurral
„F” menü: Vargabéles eper coulival

2021.01.12. Kedd
„A” menü: Minestrone leves
„B” menü: Tárkonyos vadraguleves krumpligombóccal

„C” menü: Pikáns csirke Satay narancsos-gyömbéres mártogatóssal és édesburgonya hasábbal
„D” menü: Pirított velővel töltött rántott sertésborda rizibizivel
„E” menü: Vegetáriánus lasagne
„F” menü: Holland almatorta vaníliasodóval

2021.01.13. Szerda
„A” menü: Vörös cheddar sajtos kukorica krémleves pirított kukoricaszemekkel
„B” menü: Korhely leves kolbász chips-szel

„C” menü: Aszalt paradicsommal és kecskesajttal töltött csirkemell rolád bacon köntösben piros
pestos burgonyapürével
„D” menü: Barnasörös-étcsokoládés chilis bab marhahússal
„E” menü: Szezámmagos rántott zellerkarikák petrezselymes burgonyával
„F” menü: Vargabéles eper coulival

2021.01.14. Csütörtök
„A” menü: Mézes erdei gyümölcs krémleves mentás tejberizs gombóccal
„B” menü: Tárkonyos vadraguleves krumpligombóccal

„C” menü: Metélőhagymás juhtúróval töltött jércemell pankó morzsában zöldfűszeres párolt rizzsel
„D” menü: Vargányás-parmezános töltött dagadó vele sült almával és tócsnival
„E” menü: Fish Pie (brit halas egytálétel kukoricával és zöldborsóval, burgonyapürével besütve)
„F” menü: Holland almatorta vaníliasodóval

GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ
2021. Január 11-16.

2021.01.15. Péntek
„A” menü: Vörös cheddar sajtos kukorica krémleves pirított kukoricaszemekkel
„B” menü: Újházi tyúkhúsleves csigatésztával

„C” menü: Caprese csirkemell (mozzarellával és koktélparadicsommal) olajbogyós párolt rizzsel
„D” menü: Vörösboros-csülkös pacalpörkölt főtt burgonyával
„E” menü: Pirított brokkolis bulgur saláta grillezett gomolya sajttal
„F” menü: Vargabéles eper coulival

2021.01.16. Szombat
„A” menü: Minestrone leves
„B” menü: Korhely leves kolbász chips-szel

„C” menü: Pikáns csirke Satay narancsos-gyömbéres mártogatóssal és édesburgonya hasábbal
„D” menü: Klasszikus hagymás rostélyos hasábburgonyával
„E” menü: Szezámmagos rántott zellerkarikák rizibizivel
„F” menü: Holland almatorta vaníliasodóval

Az elviteles menü ára:
2 fogás leves + főétel vagy főétel + desszert 1.290,-Ft/adag
3 fogás leves + főétel + desszert 1.590,-Ft/adag
Kiszállítás esetén min. 2 adag rendelése szükséges!
Ebéd rendelés:
Tel: +36 62 511 – 060
Email: info@glorius.hu

