GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ
2021. Január 25-30.
2021.01.25. Hétfő
„A” menü:
Mézes szilvaleves fahéjas krumplinudlival
„B” menü: Tejfölös felesborsó gulyásleves füstölt kolbásszal
„C” menü: Zöldfűszeres mascarponeval töltött csirkemell cornflakes bundában habos burgonyapürével
„D” menü: Sertéspofa pandúr módra majorannás knédlivel
„E” menü: Vega kelkáposzta főzelék lencsefasírttal
„F ” menü:
Csupacsokis brownie tejszínhabbal

2021.01.26. Kedd
„A” menü:
Zöldborsó krémleves tejszínes pulykagaluskával
„B” menü: Bakonyi betyárleves gazdagon
„C” menü: Csirkezúza pörkölt juhtúrós polentával
„D” menü: Roston sertéskaraj vargányával és füstölt gomolyával csőben sütve francia rakott burgonyával
„E” menü: Mozzarellás arancini (olasz rizottógolyók rántva) pikáns paradicsommártással
„F ” menü:
Tejberizs erdei gyümölccsel

2021.01.27. Szerda
„A” menü:
Barnasörös kenyérleves friss snidlinggel
„B” menü: Ázsiai csípős-gyömbéres tésztaleves csirkehússal
„C” menü: Hortobágyi húsos palacsinta
„D” menü: Sonkás-parajos sertésrolád majonézes burgonyasalátával
„E” menü: Halas kebab mentás-sült hagymás rizzsel és citromos joghurttal
„F ” menü:
Csupacsokis brownie tejszínhabbal

2021.01.28. Csütörtök
„A” menü: Mézes szilvaleves fahéjas krumplinudlival
„B” menü: Bakonyi betyárleves gazdagon
„C” menü:

Tejszínes-sütőtökös gnocchi sous-vide rozmaringos csirkemell szeletekkel és parmezánnal
„D” menü: Pljeskavica tál (pitával, hasábburgonyával, ajvárral)
„E” menü: Pankó morzsás rántott sajt rizibizivel és fehérboros tartármártással
„F ” menü:
Tejberizs erdei gyümölccsel

GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ
2021. Január 25-30.

2021.01.29. Péntek
„A” menü: Ázsiai csípős-gyömbéres tésztaleves csirkehússal
„B” menü: Tejfölös felesborsó gulyásleves füstölt kolbásszal
„C” menü: BBQ tépett csirkecomb egészben sült burgonyába töltve, amerikai káposztasalátával
„D” menü: Házi libamájpástétommal töltött rántott sertésborda lilahagyma lekvárral és petrezselymes rizzsel
„E” menü: Tojásos-cukkinis lecsó pirított tarhonyával
„F ” menü:
Csupacsokis brownie tejszínhabbal

2021.01.30. Szombat
„A” menü: Zöldborsó krémleves tejszínes pulykagaluskával
„B” menü: Barnasörös kenyérleves friss snidlinggel
„C” menü: Zöldfűszeres mascarponeval töltött csirkemell cornflakes bundában habos burgonyapürével
„D” menü: Roston sertéskaraj vargányával és füstölt gomolyával csőben sütve francia rakott burgonyával
„E” menü: Halas kebab mentás-sült hagymás rizzsel és citromos joghurttal
„F ” menü:
Tejberizs erdei gyümölccsel

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

