
 

GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ 

 2021. június 14-18. 
 

2021.06.14. Hétfő 

„A” menü: Tejszínes almakrémleves fahéjas habgaluskával 

„B” menü: Kacsa aprólék leves vajas gombóccal 
 

„C” menü: Mediterrán zöldséges csibenyárs kukoricás rizzsel és joghurtos öntettel 

„D” menü: Szicíliai paradicsomos húsgombóc spagettivel 

„E” menü: Pankó morzsás rántott tofu hasábburgonyával és kéksajtos mártogatóssal 

„F” menü: Kávés panna cotta 

 

2021.06.15. Kedd 

„A” menü: Karalábéleves snidlinges sajtgombóccal 

„B” menü: Citromos sertésraguleves csipetkével 
 

„C” menü: Baconnel és camembert sajttal töltött rántott csirkemell hercegnő burgonyával 

„D” menü: Erdélyi rakott káposzta 

„E” menü: Sütőtökös tortellini tejszínes-ricottás mártásban pirított tökmaggal 

„F” menü: Almás gombóc diós bundában 

 

2021.06.16. Szerda 

„A” menü: Tejszínes almakrémleves fahéjas habgaluskával 

„B” menü: Tejszínes zellerkrémleves füstölt sajttal és feketeerdei sonka chips-szel 
 

„C” menü: Gesztenyés-mascarpones pulykarolád gyümölcsös bulgurral és áfonyamártással 

„D” menü: Sertésborda hentes módra párolt rizzsel 

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

„F” menü: Kávés panna cotta 

 

 

2021.06.17. Csütörtök 

„A” menü: Karalábéleves snidlinges sajtgombóccal 

„B” menü: Kacsa aprólék leves vajas gombóccal 
 

„C” menü: Juhtúrós tojáskrémmel töltött csirkecomb bacon köntösben petrezselymes újburgonyával 

„D” menü: Csevap tál hasábburgonyával, grillezett zöldségekkel és ajvárral 

„E” menü: Mozzarellás arancini (olasz rizottógolyók rántva) pikáns paradicsommártással 

„F” menü: Almás gombóc diós bundában  
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2021.06.18. Péntek 

„A” menü: Tejszínes zellerkrémleves füstölt sajttal és feketeerdei sonka chips-szel 

„B” menü: Citromos sertésraguleves csipetkével 
 

„C” menü: Grillezett csirkemell majonézes-almás répasalátával 

„D” menü: Skót tojás (kolbászhúsba csomagolt főtt tojás ropogós bundában) habos burgonyapürével 

„E” menü: Fetasajtos-újhagymás töltött cukkini csónak kapros-tejfölös mártással 

„F” menü: Kávés panna cotta 

 

 

Az elviteles menü ára: 

2 fogás leves + főétel vagy főétel + desszert   1.290,-Ft/adag 

3 fogás leves + főétel + desszert   1.590,-Ft/adag 

 

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 62 511 064 

email: restaurant@glorius.hu 


