
 

  

GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ 

 2021. Április 12-17. 
 

 

2021.04.12. Hétfő 

„A” menü: Görög gyümölcsleves tejszínnel 

„B” menü: Csirkehúsleves daragaluskával 
 

„C” menü: Caprese csirkemell kukoricás rizzsel 

„D” menü: Klasszikus rakott burgonya 

„E” menü: Olívás lepénykenyér grillezett zöldségekkel és füstölt gomolyával töltve 

„F” menü: Mogyorókrémes gombóc  

 

 

2021.04.13. Kedd 

„A” menü: Kínai kel krémleves pirított virslikarikákkal 

„B” menü: Marha Stroganoff leves 

 

„C” menü: Metélőhagymás juhtúróval töltött jércemell pankó morzsában petrezselymes rizzsel 

„D” menü: Vajas tésztában sült mediterrán húsgolyók grillezett zöldségekkel 

„E” menü: Fish Pie (brit halas egytálétel kukoricával és zöldborsóval, burgonyapürével besütve) 

„F” menü: New York sajttorta 

 

 

2021.04.14. Szerda 

„A” menü: Pulykanyak leves csigatésztával 

„B” menü: Burgonyás tarhonyaleves 

 

„C” menü: Kacsa zúza pörkölt vajas galuskával 

„D” menü: Vargányás-parmezános töltött dagadó vele sült almával és habos burgonyapürével 

„E” menü: Szezámmagos rántott zellerkarikák paradicsomos bulgurral 

„F” menü: Mogyorókrémes gombóc 

 

 

2021.04.15. Csütörtök 

„A” menü: Görög gyümölcsleves tejszínnel 

„B” menü: Marha Stroganoff leves 

 

„C” menü: Aszalt gyümölcsös csirke mousse-szal töltött csirkerolád bacon köntösben pirított diós barnarizzsel 

„D” menü: Pljeskavica tál hasábburgonyával és grillezett zöldségekkel 

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

„F” menü: New York sajttorta  
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2021.04.16. Péntek 

„A” menü: Kínai kel krémleves pirított virslikarikákkal 

„B” menü: Pulykanyak leves csigatésztával 
 

„C” menü: Tejszínes-aszalt paradicsomos tagliatelle csirkemell csíkokkal és feta sajt kockákkal 

„D” menü: Rántott sertésmáj hagymás tört burgonyával 

„E” menü: Sárgaborsó főzelék grillezett füstölt tofuval 

„F” menü: Mogyorókrémes gombóc 

 

Szombati menünket csak elvitelre tudjuk biztosítani! 

 

 

2021.04.17. Szombat 

„A” menü: Csirkehúsleves daragaluskával 

„B” menü: Burgonyás tarhonyaleves 

 

„C” menü: Caprese csirkemell kukoricás rizzsel 

„D” menü: Pljeskavica tál hasábburgonyával és grillezett zöldségekkel 

„E” menü: Szezámmagos rántott zellerkarikák paradicsomos bulgurral 

„F” menü: New York sajttorta 

 

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 

 

 


