GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ
2022. május 16-20.

2022.05.16. Hétfő
„A” menü: Görög joghurtos őszibarack krémleves pirított mandulával
„B” menü: Jókai bableves csipetkével
„C” menü: Currys-gyömbéres csirkecombfilé rakott zöldségekkel
„D” menü: Párizsi sertésszelet fűszeres steak burgonyával
„E” menü: Bazsalikomos-oregánó morzsában sült cukkini zöldséges kuszkusszal és tartármártással
F” menü: Mogyorókrémes gombóc

2022.05.17. Kedd
„A” menü: Spárgakrémleves bacon chips-szel
„B” menü: Tárkonyos burgonyaleves füstölt csülökkel
„C” menü: Citrusos-korianderes morzsában sült csirkemell petrezselymes rizzsel
„D” menü: Gombás sertéstokány medvehagymás párolt rizzsel
„E” menü: Grillezett harcsafilé petrezselymes burgonyával és medvehagymás hollandi mártással
„F” menü: New York sajttorta

2022.05.18. Szerda
„A” menü: Klasszikus lebbencsleves gazdagon
„B” menü: Mexikói chilis-paradicsomos csirkeleves
„C” menü: Spárgával, ricottával és sült paprikával töltött csirkemell rolád bacon köntösben burgonya röszti
„D” menü: Füstölt sajttal és kolbásszal töltött rántott sertésborda hasábburgonyával
„E” menü: Penne Arrabbiata füstös tofuval és pirított pisztáciával
„F” menü: Mogyorókrémes gombóc

Helyben fogyasztás és elvitel esetén a menü ára:
2 fogás (leves + főétel vagy főétel + desszert): 1.890, -Ft/adag
3 fogás (leves + főétel + desszert): 2.190, -Ft/adag
Ebéd rendelés:
Tel: +36 62 511 064

GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ
2022. május16-20.

2022.05.19. Csütörtök
„A” menü: Görög joghurtos őszibarack krémleves pirítót mandulával
„B” menü: Tárkonyos burgonyaleves füstölt csülökkel
„C” menü: Parasztsonkával és camembert-el töltött rántott csirkemell petrezselymes rizzsel
„D” menü: Klasszikus rakott burgonya
„E” menü: Rántott brokkoli fűszeres steak burgonyával és sült kápia paprikás-tejfölös mártogatóssal
„F” menü: New York sajttorta

2022.05.20. Péntek
„A” menü: Spárgakrémleves bacon chips-szel
„B” menü: Jókai bableves csipetkével
„C” menü: Erdei gombával és cheddar sajttal csőben sült pulykamell kukoricás rizzsel
„D” menü: Borsos marhatokány szarvacska tésztával
„E” menü: Mac&cheese (amerikai sajtos tészta) golyók rántva Marinára szósszal és hasábburgonyával
„F” menü: Mogyorókrémes gombóc

Helyben fogyasztás és elvitel esetén a menü ára:
2 fogás (leves + főétel vagy főétel + desszert): 1.890, -Ft/adag
3 fogás (leves + főétel + desszert): 2.190, -Ft/adag
Ebéd rendelés:
Tel: +36 62 511 064
e-mail: restaurant@glorius.hu

