GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ
2022. június 13-17.

2022.06.13. Hétfő
„A” menü: Hideg joghurtos eperkrémleves tejberizs gombóccal
„B” menü: Jókai bableves csipetkével
„C” menü: Aszalt paradicsommal és kecskesajttal töltött csirkerolád baconba tekerve steak burgonyával
„D” menü: Svéd húsgolyók barnamártással, habos burgonyapürével és áfonyalekvárral
„E” menü: Rántott cékla szezámmagos bundában párolt rizzsel és sajtos mártogatóssal
„F” menü: Rácsos meggyes pite

2022.06.14. Kedd
„A” menü: Póréhagymás burgonyakrémleves pirított baconnal
„B” menü: Citromos sertésraguleves gazdagon
„C” menü: Füstölt sajttal és párolt zöldbabbal töltött rántott csirkemell fűszeres steak burgonyával
„D” menü: Stroganoff sertéskaraj párolt rizzsel
„E” menü: Cukkinis-ricottás fasírtgolyó paradicsomos penne tésztával
„F” menü: Duplacsokis brownie

2022.06.15. Szerda
„A” menü: Körtés zeller krémleves bacon chips-szel
„B” menü: Bajai ponty halászlé
„C” menü: Csirke gyros tál (fűszeres csirkemell csíkok, hasábburgonya, grillezett zöldségek, tzatziki)
„D” menü: Zöldséges puliszkával göngyölt sertés dagadó röszti burgonyával
„E” menü: Füstölt lazacos-kapribogyós spagetti
„F” menü: Rácsos meggyes pite

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. június 13-17.
2022.06.16. Csütörtök
„A” menü: Póréhagymás burgonyakrémleves pirított baconnal
„B” menü: Jókai bableves csipetkével
„C” menü: Hawaii csirkenyárs kukoricás rizzsel és joghurtos mártogatóssal
„D” menü: Koktélparadicsomos olívabogyós penne grillezett sertéscsíkokkal és morzsolt fetával
„E” menü: Rántott camembert diós bundában almás krokettal
„F” menü: Duplacsokis brownie

2022.06.17. Péntek
„A” menü: Hideg joghurtos eperkrémleves tejberizs gombóccal
„B” menü: Citromos sertésraguleves gazdagon
„C” menü: Csirkezúza pörkölt pirított tarhonyával
„D” menü: Betyár sertésborda hagymás tört burgonyával
„E” menü: Toszkán töltött cukkini petrezselymes párolt rizzsel
„F” menü: Rácsos meggyes pite

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

