
 

  

GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ 

 2021. Április 19-24. 
 

2021.04.19. Hétfő 

„A” menü: Mentás erdei gyümölcs krémleves mézes mascarpone habbal 

„B” menü: Savanyú káposztás korhelyleves burgonyagombóccal 

 

„C” menü: Gödöllői töltött csirkecomb (csirkemáj, füstölt szalonna, zöldborsó, borsó) rizibizivel 

„D” menü: Klasszikus hagymás rostélyos hasábburgonyával és paradicsom chutney-val 

„E” menü: Rántott brokkoli sült kápia paprikás mártogatóssal és piros pestos bulgurral 

„F” menü: Császármorzsa porcukorral és baracklekvárral 

 

2021.04.20. Kedd 

„A” menü: Vörös cheddar sajtos kukorica krémleves pirított kukoricaszemekkel 

„B” menü: Ázsiai csípős-gyömbéres tésztaleves csirkehússal 
 

„C” menü: Zöldfűszeres mascarponeval töltött csirkemell corn flakes bundában petrezselymes rizzsel 

„D” menü: Aludttejben pácolt ajváros sertéstarja burgonya rösztivel 

„E” menü: Fehérboros-tejszínes gnocchi  pirított erdei gombával és pisztáciával 

„F” menü: Ragacsos datolyasüti karamell öntettel 

 

2021.04.21. Szerda 

„A” menü: Klasszikus marha erőleves Royal módra (tojáskocsonyával) 

„B” menü: Toszkán árpagyöngyleves 

 

„C” menü: Édes-savanyú csirke ananásszal és párolt rizzsel 

„D” menü: Baconnel göngyölt, cheddar sajttal töltött vagdalt tepsis burgonyával 

„E” menü: Sült fokhagymás hal joghurtos cukkinisalátával 

„F” menü: Császármorzsa porcukorral és baracklekvárral 

 

2021.04.22. Csütörtök 

„A” menü: Vörös cheddar sajtos kukorica krémleves pirított kukoricaszemekkel 

„B” menü: Savanyú káposztás korhelyleves burgonyagombóccal 

 

„C” menü: Grillezett pulykamell erdei gombás raguval, morzsolt fetával és párolt rizzsel 

„D” menü: Főtt marhahús vörösboros meggymártással és tört burgonyával 

„E” menü: Szezámmagos rántott füstölt sajt steak burgonyával és tartármártással 

„F” menü: Ragacsos datolyasüti karamell öntettel  
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2021.04.23. Péntek 

„A” menü: Mentás erdei gyümölcs krémleves mézes mascarpone habbal 

„B” menü: Klasszikus marha erőleves Royal módra (tojáskocsonyával) 

 

„C” menü: Sörben pácolt sous-vide csirke saslik gombás rizzsel 

„D” menü: Pirított velővel töltött rántott sertésborda hagymás tört burgonyával 

„E” menü: Gorgonzolás-tejszínes penne pirított dióval 

„F” menü: Császármorzsa porcukorral és baracklekvárral 

 

Szombati menünket csak elvitelre tudjuk biztosítani! 

 

 

2021.04.24. Szombat 

„A” menü: Ázsiai csípős-gyömbéres tésztaleves csirkehússal 

„B” menü: Toszkán árpagyöngyleves 

 

„C” menü: Zöldfűszeres mascarponeval töltött csirkemell corn flakes bundában petrezselymes rizzsel 

„D” menü: Klasszikus hagymás rostélyos hasábburgonyával és paradicsom chutney-val 

„E” menü: Sült fokhagymás hal joghurtos cukkinisalátával 

„F” menü: Ragacsos datolyasüti karamell öntettel 

 

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 

 

 


