
 

GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ 
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2021.01.18. Hétfő 

„A” menü: Banán krémleves fahéjas habcsókkal 

„B” menü: Csirkebecsinált leves 

 

 

„C” menü: Gyros tál fűszeres csirkemell csíkok, grillezett zöldségek, hasábburgonya, tzatziki 

„D” menü: Aludttejben pácolt ajváros sertéstarja hagymás tört burgonyával 

„E” menü: Karalábéleveles sajtkrémmel töltött rántott karalábé paradicsomos bulgurral és 

joghurtos mártogatóssal 

„F” menü: Kávés panna cotta 

 

 

2021.01.19. Kedd 

„A” menü: Kakukkfüves sütőtök krémleves pirított tökmaggal     

„B” menü: Tejfölös babgulyás füstölt tarjával és vajas galuskával 
 

 

„C” menü: Palóc tekercs (sajtkrémes pulykamell tekercs reszelt burgonyás bundában) 

petrezselymes párolt rizzsel 

„D” menü: Sertésragu Jóasszony módra forgatott burgonyával 

„E” menü: Klasszikus rácponty 

„F” menü: Rácsos meggyes pite 

 

 

2021.01.20. Szerda 

„A” menü: Libaleves gazdagon csigatésztával 

„B” menü: Csurgatott tojásleves 

 

„C” menü: Csirkemájas rizottó karamellizált almával és füstölt gomolyával 

„D” menü: Brassói aprópecsenye fokhagymás pecsenyeszafttal 

„E” menü: Szezámmagos bundában sült mozzarella golyók habos burgonyapürével és 

paradicsom chutney-val 

„F” menü: Kávés panna cotta 

 

 

2021.01.21. Csütörtök 

„A” menü: Banán krémleves fahéjas habcsókkal 

„B” menü: Tejfölös babgulyás füstölt tarjával és vajas galuskával 

 

„C” menü: Sült kacsa szárnytő vörösboros lilakáposzta rétessel 

„D” menü: Milánói sertésborda háromféle reszelt sajttal 

„E” menü: Sárgaborsó főzelék grillezett füstölt tofuval 

„F” menü: Rácsos meggyes pite 
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2021.01.22. Péntek 

„A” menü: Kakukkfüves sütőtök krémleves pirított tökmaggal     

„B” menü: Libaleves gazdagon csigatésztával 
 

 

„C” menü: Hasselback csirkemell spenóttal, ricottával, tejszínnel csőben sütve, petrezselymes barnarizzsel 

„D” menü: Áfonyás-vörösboros marharagu pirított tarhonyával 

„E” menü: Zöld pestos penne barna csiperkés fasírttal és parmezánnal 

„F” menü: Kávés panna cotta 

 

 

 

2021.01.23. Szombat 

„A” menü: Csirkebecsinált leves 

„B” menü: Csurgatott tojásleves 

 

 

„C” menü: Palóc tekercs (sajtkrémes pulykamell tekercs reszelt burgonyás bundában) 

petrezselymes párolt rizzsel 

„D” menü: Aludttejben pácolt ajváros sertéstarja hagymás tört burgonyával 

„E” menü: Sárgaborsó főzelék grillezett füstölt tofuval 

„F” menü: Rácsos meggyes pite 

 

 

 

 

 

 

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 

 


