GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ
2022. június 27- július 01.

2022.06.27. Hétfő
„A” menü: Hideg vörösboros meggyleves pisztáciás habcsókkal
„B” menü: Tejfölös felesborsó gulyásleves mangalica kolbásszal
„C” menü: Parmezános édesburgonyával töltött roston csirkemell, párolt rizzsel
„D” menü: Sajttal töltött rántott fasírt, habos burgonyapürével
„E” menü: Brokkoli Orly módra petrezselymes burgonyával
„F” menü: Mangós-kókuszos tejberizs

2022.06.28. Kedd
„A” menü: Epres spárgakrémleves pirított mandulával
„B” menü: Tárkonyos vadraguleves krumpligombóccal
„C” menü: Őszibarackkal, brie sajttal töltött csirkemell rántva, fűszeres steak burgonyával
„D” menü: Temesvári sertéstokány penne tésztával
„E” menü: Tejfölös burgonyafőzelék vega Stefánia vagdalttal
„F” menü: Chilis-csokis muffin

2022.06.29. Szerda
„A” menü: Kakukkfüves sült fokhagyma krémleves Serrano sonka chips-szel
„B” menü: Májgaluskaleves zöldségekkel gazdagon
„C” menü: Hortobágyi töltött kelkáposzta, csorgatott tejföllel és párolt rizzsel
„D” menü: Cheddar sajttal és kolbásszal töltött rántott sertésborda, hasábburgonyával
„E” menü: Parmezános-diós bundában sült pontyfilé, lilahagymás burgonyasalátával
„F” menü: Mangós-kókuszos tejberizs

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 27- július 01.
2022.06.30. Csütörtök
„A” menü: Epres spárgakrémleves pirított mandulával
„B” menü: Tejfölös felesborsó gulyásleves mangalica kolbásszal
„C” menü: Aszalt gyümölcsös mousse-szal töltött csirkerolád bacon köntösben cheddar
sajtmártással és habos burgonyapürével
„D” menü: Sertéstarja Pékné módra
„E” menü: Tejfölös gombapaprikás kapros juhtúrós nokedlivel
„F” menü: Chilis-csokis muffin

2022.07.01. Péntek
„A” menü: Hideg vörösboros meggyleves pisztáciás habcsókkal
„B” menü: Tárkonyos vadraguleves krumpligombóccal
„C” menü: Őszibarackos csirkemell füstölt sajttal csőben sütve. petrezselymes párolt rizzsel
„D” menü: Bolognai spagetti
„E” menü: Aszalt szilvával töltött rántott camembert, burgonya krokettal és áfonya lekvárral
„F” menü: Mangós-kókuszos tejberizs

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

