
 

GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ 

 2021. Február 22-27.  
 

2021.02.22. Hétfő 

„A” menü: Kakukkfüves gesztenyekrémleves pirított tökmaggal 

„B” menü: Jókai bableves csipetkével 
 

„C” menü: Almaköntösben sült csirkemell grillezett almával és füstölt sajtos rizottóval 

„D” menü: Sörös-mustáros pácolt sertéstarja hagymás tört burgonyával 

„E” menü: Bénispenótos-ricottás cannelloni cheddar sajtmártással csőben sütve 

„F” menü: Farsangi szalagos fánk baracklekvárral és porcukorral 

 

 

2021.02.23. Kedd 

„A” menü: Körtés zellerkrémleves bacon chips-szel 

„B” menü: Téli zöldségleves sonkagaluskával 
 

„C” menü: Lecsós csirkecomb tepsis burgonyával 

„D” menü: Aszalt paradicsomos-házi sonkás penne grillezett sertésszűz csíkokkal és mozzarellával 

„E” menü: Cheddar sajtos brokkoligolyók rántva rizibizivel és fokhagymás-tejfölös mártogatóssal 

„F” menü: Túrógombóc fahéjas tejföllel 

 

 

2021.02.24. Szerda 

„A” menü: Olasz spenótos-parmezános csicseriborsó leves 

„B” menü: Tárkonyos pulykaragu leveszöldséges tortellinivel 
 

„C” menü: Sajtos-tejfölös rétegezett csirkemell gombás rizzsel 

„D” menü: Svéd húsgolyók barnamártással, burgonyapürével és áfonyalekvárral 

„E” menü: Lencsepörkölt szarvacska tésztával és tejföllel 

„F” menü: Farsangi szalagos fánk baracklekvárral és porcukorral 

 

 

2021.02.25. Csütörtök 

„A” menü: Kakukkfüves gesztenyekrémleves pirított tökmaggal 

„B” menü: Körtés zellerkrémleves bacon chips-szel 
 

„C” menü: Pisztáciás sajtkrémmel töltött csirkerolád bacon köntösben mazsolás rizzsel 

„D” menü: Óvári sertésszelet habos burgonyapürével 

„E” menü: Parmezános-diós bundában sült pontyfilé majonézes burgonyasalátával 

„F” menü: Túrógombóc fahéjas tejföllel  
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2021.02.26. Péntek 

„A” menü: Tárkonyos pulykaragu leveszöldséges tortellinivel 

„B” menü: Jókai bableves csipetkével 
 

„C” menü: Csirkés-kukoricás-cheddar sajtos quesadilla quacamole-val és hasábburgonyával 

„D” menü: Párizsi sertésszelet vegyes körettel 

„E” menü: Vega chilis bab sütőtökkel, párolt rizzsel 

„F” menü: Farsangi szalagos fánk baracklekvárral és porcukorral 

 

 

Szombati menünket csak elvitelre tudjuk biztosítani! 

 

 

2021.02.27. Szombat 

„A” menü: Téli zöldségleves sonkagaluskával 

„B” menü: Olasz spenótos-parmezános csicseriborsó leves 

 

„C” menü: Sajtos-tejfölös rétegezett csirkemell gombás rizzsel 

„D” menü: Sörös-mustáros pácolt sertéstarja hagymás tört burgonyával 

„E” menü: Cheddar sajtos brokkoligolyók rántva rizibizivel és fokhagymás-tejfölös mártogatóssal 

„F” menü: Túrógombóc fahéjas tejföllel 

 

 

 

 

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 

 


