
 

GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ 

 2022. augusztus 08 – augusztus 12.  
 

2022.08.08. Hétfő 

„A” menü: Krémes körteleves pirított mandulapehellyel és reszelt étcsokoládéval  

„B” menü: Barna csiperkés-sörös raguleves vajgaluskával  
 

 

„C” menü: Brokkolival és cheddar sajttal csőben sült pulykamell petrezselymes rizzsel  

„D” menü: Betyár sertésborda snidlinges burgonyapürével  

„E” menü: Lilaburgonyás gnocchi négysajtos mártással  

„F” menü: Holland almatorta vanília mártással  

 

 

2022.08.09. Kedd 

A” menü: Tejszínes zellerkrémleves füstölt sajttal és fekete erdei sonka chip-szel  

„B” menü: Orjaleves cérnametélttel  

 

„C” menü: Mexikói csirkeszárnyak lime-os avokádómártogatóssal és steak burgonyával 

„D” menü: Datolyával töltött karaj fűszeres alma chutney-val és pirított diós barnarizzsel  

„E” menü: Rukkolás fűszervajjal töltött rántott halfilé grill zöldséges bulgur salátával  

„F” menü: Ragacsos datolyasüti karamell öntettel  

 

 

 

2022.08.10. Szerda 

„A” menü: Marha Stroganoff leves erdei gombával és csipetkével  

„B” menü: Zöldséges árpagyöngyleves  

 

„C” menü: Szaftos mézes-mustáros csirkemell petrezselymes rizzsel  

„D” menü: Vörösboros lasagne marhahússal  

„E” menü: Parmezános rántott cukkini sült burgonyával és fehérboros tartármártással 

„F” menü: Holland almatorta vanília mártással 

, 

 

 
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 

 2021. augusztus 08 – augusztus 12.  
 

2022.08.11. Csütörtök 

 

„A” menü: Krémes körteleves pirított mandulapehellyel és reszelt étcsokoládéval 

„B” menü: Orjaleves cérnametélttel 

 

„C” menü: Aszalt sárgabarackkal és sajttal töltött rántott csirkemell baconos burgonyapürével 

„D” menü: Temesvári sertéstokány (kolozsvári szalonnával, zöldbabbal) párolt rizzsel 

„E” menü: Krémes parajfőzelék buggyantott tojással  

„F” menü: Ragacsos datolyasüti karamell öntettel  

 

2022.08.12. Péntek 

„A” menü: Barna csiperkés-sörös raguleves vajgaluskával  

„B” menü: Tejszínes zellerkrémleves füstölt sajttal és fekete erdei sonka chip-szel  

 

„C” menü: Zöld pestos csirkemellel töltött édesburgonya parmezánnal  

„D” menü: Lassan sült bőrös császárhús édesköményes pecsenyeszafttal és tepsis burgonyával  

„E” menü: Rántott camembert falatok aszalt szilvás párolt rizzsel  

„F” menü: Holland almatorta vanília mártással 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


