Medzinárodné Evanjelické Mládežnícke Centrum (MEMC) Ichthys
kpt. Moravku 301, 059 91 Veľký Slavkov
IČO: 420 85 357 DIČ: 202 273 6122

Výber z jedálneho lístka (aktualizované 19.09.2016)
Raňajky:
pri raňajkách podávame kombináciu nasledovných produktov:
Pečivo: chlieb, rožky, vianočka, bagetky
Príloha: maslo, syr, saláma, zelenina, musli, džem, nutela
Iné: vajíčková nátierka, šunková nátierka, tuniakova nátierka, syrová, mrkvová, salámová, paštétová,
tvarohová nátierka, varené vajíčko, varené párky
Pitie: čaj, mlieko, kakao
Obed:
Polievky:
- Rascová s vajcom a praženým chlebom,
- Slepačí vývar s cestovinou
- Zeleninová polievka
- Rajčinová polievka
- Karfiolová polievka
- Kôprová polievka
- Špenátová polievka
- Šošovicová polievka
- Fazuľová s párkom
- Fazuľová biela
- Sedliacka polievka
- Pórová polievka
- Polievka zo sladkej kapusty
- Kapustová polievka kyslá
- Brokolicová polievka
- Mrkvová polievka
- Frankfurtská polievka
- Zeleninová polievka s mrveničkou
- Kurací vývar, hovädzí vývar
- Cesnaková polievka
- Šošovicová polievka
- Hrachová polievka
- Hŕstková polievka
- Šampiňónová polievka
Druhé jedlo:
- Zapekané kuracie prsia s ryžou
- Kuracie rolky so šunkou a syrom, ryža
- Kuracie rezne prírodné s broskyňou, šunkou a syrom, ryža
- Vyprážaný kurací rezeň, zemiaky
- Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky
- Mäsové guľky v paradajkovej omáčke, knedľa
- Bravčové plnené závitky s ryžou, zemiaky
- Sviečková na smotane, knedľa
- Maďarský guľáš, knedľa
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Segedínsky guľáš, knedľa
Bratislavské pliecko s cestovinou
Bravčové ražniči, opekané zemiaky
Gemerská roláda, zemiaková kaša
Pečené bravčové pliecko na červenej kapuste, parená knedľa
Mäsová roláda s vajcom, ryža
Kurací perkelt, cestovina
Kuracie kocky s brokolicou, ryža
Cuketový, tekvicový prívarok, fašírka
Zeleninové fašírky, americké zemiaky, šalát
Vyprážaný karfiol (sezónne cuketa) so zemiakmi
Pečené kuracie stehno, ryža, zemiaky
Hrachový prívarok, údené mäso, chlieb

Večera:
- Kotlíkový guľáš s chlebom
- Zapekaná cestovina na boloňský spôsob
- Špagety so syrom a boloňskou omáčkou
- Rizoto s bravčovým mäsom
- Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom
- Pečené buchty so slivkovým lekvárom
- Parené buchty s lekvárom
- Zemiaky na kyslo s opekanou klobásou
- Francúzske zemiaky
- Bryndzové halušky so slaninou
- Ryžový nákyp s malinovým sirupom
- Ovocné knedle so zemiakového cesta s maslom a strúhankou
- Osie hniezda plnené pudingom, horkou čokoládou a orechmi
- Palacinky
- Halušky s kyslou kapustou a so slaninou
- Zemiaková placka s kuracím mäsom
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