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2021.03.01. Hétfő 

„A” menü: Joghurtos eperkrémleves bazsalikomos lime habbal 

„B” menü: Pacalleves 

 

„C” menü: Grillezett pulykamell vargányás mustármártással és sült hagymakarikával, habos burgonyapürével 

„D” menü: Szicíliai paradicsomos húsgombóc spagettivel és parmezánnal 

„E” menü: Bébispenóttal töltött rántott sajt szezámmagos bundában petrezselymes rizzsel és tartármártással 

„F” menü: Aranygaluska vaníliasodóval 

 

 

2021.03.02. Kedd 

„A” menü: Tejszínes édesburgonya krémleves kolbászmorzsával 

„B” menü: Mexikói chilis-paradicsomos csirkeleves 

 

„C” menü: Mediterrán csirketekercs (kecskesajt, olívabogyó, szárított paradicsom) cornflakes bundában 

édesburgonya hasábbal 

„D” menü: Stroganoff sertéskaraj párolt rizzsel 

„E” menü: Vega rakott burgonya füstölt sajttal 

„F” menü: Chilis-csokis muffin 

 

 

2021.03.03. Szerda 

„A” menü: Citromos-tárkonyos sertésraguleves vajas galuskával 

„B” menü: Zöld minestrone leves spagettivel és pestoval 
 

„C” menü: Őszibarackos csirkemell füstölt sajttal csőben sütve francia rakott burgonyával 

„D” menü: Zöldborsós Bácskai rizseshús 

„E” menü: Mac&Cheese (amerikai sajtos tészta) golyók rántva bazsalikomos-krémsajtos mártogatóssal 

„F” menü: Aranygaluska vaníliasodóval 

 

 

2021.03.04. Csütörtök 

„A” menü: Joghurtos eperkrémleves bazsalikomos lime habbal 

„B” menü: Mexikói chilis-paradicsomos csirkeleves 

 

„C” menü: Baconbe tekert csirkemáj aszalt szilvás párolt rizzsel 

„D” menü: Hagyományos csevapcsicsa grillezett zöldségekkel, hasábburgonyával és ajvárral 

„E” menü: Tenger gyümölcsei paella 

„F” menü: Chilis-csokis muffin  
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2021.03.05. Péntek 

„A” menü: Tejszínes édesburgonya krémleves kolbászmorzsával 

„B” menü: Citromos-tárkonyos sertésraguleves vajas galuskával 
 

„C” menü: Kókusztejes csirkecurry citromos jázminrizzsel 

„D” menü: Savanyú káposztával-füstölt sonkával töltött rántott sertéskaraj hagymás tört burgonyával 

„E” menü: Mozzarellás padlizsánfasírt habos burgonyapürével 

„F” menü: Aranygaluska vaníliasodóval 

 

Szombati menünket csak elvitelre tudjuk biztosítani! 

 

 

2021.03.06. Szombat 

„A” menü: Pacalleves 

„B” menü: Zöld minestrone leves spagettivel és pestoval 
 

„C” menü: Mediterrán csirketekercs (kecskesajt, olívabogyó, szárított paradicsom) cornflakes bundában 

édesburgonya hasábbal 

„D” menü: Hagyományos csevapcsicsa grillezett zöldségekkel, hasábburgonyával és ajvárral 

„E” menü: Tenger gyümölcsei paella 

„F” menü: Chilis-csokis muffin 

 

 

 

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 

 


