GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ
2021. Május 03-08.
2021.05.03. Hétfő
„A” menü: Tejszínes gesztenye krémleves rumos mazsolával
„B” menü: Orjaleves lúdgége tésztával
„C” menü: Hasselback csirkemell spenóttal, ricottával, tejszínnel csőben sütve párolt rizzsel
„D” menü: Tárkonyos sertésragu szarvacska tésztával
„E” menü: Rántott padlizsán négymagvas bundában pirított petrezselymes burgonyával
„F” menü: Vargabéles

2021.05.04. Kedd
„A” menü: Falusi zöldborsóleves krémsajtos daragaluskával
„B” menü: Alföldi gulyásleves csipetkével
„C” menü: Aszalt paradicsommal és füstölt sajttal töltött rántott csirkemell pestos burgonyapürével
„D” menü: Áfonyás-vörösboros marharagu pirított tarhonyával
„E” menü: Zöldfűszeres krémsajttal töltött sült gombafejek petrezselymes rizzsel
„F” menü: Csupacsokis brownie vaníliaöntettel

2021.05.05. Szerda
„A” menü: Cheddar sajtos karfiol krémleves fűszeres csicseriborsóval
„B” menü: Csirkebecsinált leves
„C” menü: Csirkés-zöldborsós rizottó cukorborsóval
„D” menü: Datolyával töltött karaj fűszeres alma chutney-val és habos burgonyapürével
„E” menü: Kukoricás halfasírt ropogós bundában hasábburgonyával és tartármártással
„F” menü: Vargabéles

2021.05.06. Csütörtök
„A” menü: Falusi zöldborsóleves krémsajtos daragaluskával
„B” menü: Alföldi gulyásleves csipetkével
„C” menü: Gorgonzolás-cukkinis tagliatelle szezámmagos bundában sült csirkemell csíkokkal
„D” menü: Sous-vide cigánypecsenye magyaros steak burgonyával
„E” menü: Tejfölös burgonyafőzelék vega Stefánia vagdalttal
„F” menü: Csupacsokis brownie vaníliaöntettel

GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ
2021. Május 03-08.

2021.05.07. Péntek
„A” menü: Orjaleves lúdgége tésztával
„B” menü: Cheddar sajtos karfiol krémleves fűszeres csicseriborsóval
„C” menü: Szaftos mézes-mustáros csirkemell párolt rizzsel
„D” menü: Bécsi sertésszelet sós perec bundában hagymás tört burgonyával
„E” menü: Barnarizses zöldségfasírt fűszeres paradicsommártással
„F” menü: Vargabéles

Szombati menünket nem szállítjuk ki!
2021.05.08. Szombat
„A” menü: Tejszínes gesztenye krémleves rumos mazsolával
„B” menü: Csirkebecsinált leves

„C” menü: Aszalt paradicsommal és füstölt sajttal töltött rántott csirkemell zöldborsós rizottóval
„D” menü: Datolyával töltött karaj fűszeres alma chutney-val és habos burgonyapürével
„E” menü: Rántott padlizsán négymagvas bundában pirított petrezselymes burgonyával
„F” menü: Csupacsokis brownie vaníliaöntettel

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!
Helyben fogyasztás esetén menü ára:
2 fogás leves + főétel vagy főétel + desszert 1.490,-Ft/adag
3 fogás leves + főétel + desszert 1.790,-Ft/adag

Ebéd rendelés:
Tel: +36 62 511 060
email: restaurant@glorius.hu

