Název pokrmu

Složení pokrmu

Aláhovo kuře
Arabské
kuličky,Hamúd šami
Arabský falafel

Jogurt, kari, kurkuma,cibule, rajský protlak

Bavorský závitek

Náplň: brambory, okurka ster., slanina, vejce

Bělehradský řízek

Vepřový plátek, brambory opečené s lečem

Cmunda po kaplicku
Červené zelí na
ruský způsob
Dalmátské čufty

Bramborové placky s kysaným zelím

Farářovo tajemství

Kuřecí maso zapečené s cibulí a Eidamem

Bretaňské fazole

Fořtovská pečeně

Fazole s česnekem a rajským protlakem
Klobása,vepřové maso,vepřové koleno, zelí bílé, zelí kysané,červená
řepa, houby,víno
Žampióny, smetana, víno, hrášek, okurky

Frankfurtský závitek

Náplň: párky, mleté maso

Gazdovské krupoto

Kroupy, česnek, houby, vepř. maso, paprika ml.

Golubce s masem

Mleté maso, zelí bílé, kopr, smetana, rajský protlak

Guláš kapucínský

Guláš se žampióny

Guláš Plzeňský

Guláš s pivem

Guláš kotlíkový

Guláš s brambory, lečem a vejci

Guláš zabijačkový

Guláš s vepř.masem,srdcem,ledvinkami, játrou

Houbový Kuba

Kroupy, houby

Hovězí rýnská

Paprika ml., rajský protlak, víno

Hukvaldský závitek

Náplň: vejce, salám, kapie, slanina

Chilli con carne

Fazole, směs Chilli con Carne, paprika ml., kukuřice

Játra po tyrolsku

Kořenová zelenina, smetana, hořčice

Jihočeská lepenice

Vařené brambory mačkané s kysaným zelím a slaninou

Prsa po sečuánsku

Houby, kapie, sojová om., víno pórek, zelí hl.

Kantonská rýže

Houby, vejce, kapie, pórek, rýže

Kantonské nudle

Čínské nudle, houby, víno, pórek,

Katův šleh

Kečup, feferóny, kapie, okurky ster.

Klatovský závitek

Krkonošský guláš

Náplň: okurky, uzený bok, slanina, vejce
Kysané zelí, rýže, smetana, paprika ml.,kořenová zelenina,brambory,
vepřové maso
Guláš se žampióny, kečupem a slaninou

Domažlické ragů

Hrášek, paprika ml., vejce, smetana, okurek ster.

Maminčino kuře

Pečené kuře s těstovinou, játrou a žampióny

Kuře po valticku

Kořenová zelenina,paprika ml.,víno, smetana

Nudličky Bac-can

Chilli, kapie, sojová om., zelí hl.,česnek, zázvor, žampióny

Ratatouille

Paprika,rajčata, víno, celer, lilek, brambory, česnek

Fifejdský bigos

Kološvárské zelí

Česnek, feferóny, hořčičné semínko jogurt, kořenová zelenina, solamyl
Cizrna, chilli, koriandr, římský kmín, sezam

Hlávkové červené zelí s červenou řepou
Mleté vepřové maso, omáčka s lečem, rajčaty a zakysanou smetanou

Název pokrmu
Kuře na španělský
způsob
Kuře po horácku

Složení pokrmu
Pečené kuře s rajským protlakem, vínem, šunkou a česnekem
Pečené kuře, klobása, rajčata, slanina, víno, žampióny,

Lesnická kotleta

Vepřová kotleta, hrášek, žampióny, brambory

Luhačovický špaček

Mleté maso, klobása, paprika sladká, slanina, hořčice, kečup

Marocká směs

Kmín římský, koriandr, marmeláda, fazolky, olivy, solamyl

Maso dvou barev

Kuřecí vepřové maso, feferóny, okurky ster.,kečup, solamyl, paprika

Novohradský plátek

Lečo, žampióny, paprika ml.,smetana,

Ohnivé maso

Feferóny, hrášek, hořčice, kapie, rajský protlak, okurky ster.,paprika ml.

Plátek balkán

Rajčata, sýr balkánský, česnek

Plátek dubarry

Květák, sýr eidam

Plátek po hanácku

Klobása, křen, slanina

Plátek podle rychtáře Česnek, kapie, vejce, slanina, paprika ml., okurky ster.
Steak pražského
Žampióny, pórek, smetana, šunka,
uzenáře
Záhorácký závitek
Závitek se zelím kysaným, slaninou, česnekem
Závitek nachimov
Gratinované arabské
brambory
Po námořnicku

Závitek s vejcem, játrou, mletým masem, žampióny
Sýr eidam, žampióny, smetana

Kantonské kuřecí
maso
Rožnovská pečeně

Bambusové výhonky, houby, žampióny, pórek, vino

Rumunský guláš

Guláš s lečem

Řecká omáčka

Kořenová zelenina, olivy-černé,zelené, rajčata,rajský protlak,víno

Řecká musaka

Brambory,česnek,rajčata,lilek,jogurt,vejce,kečup,sýr eidam

Vejce vařené, víno, rajský protlak

Fazolky, paprika ml., kapie, mrkev, žampióny

Slovenská pochoutka Feferóny, žampióny,paprika ml.
Slovenský
bramborový salát
Šumavský závitek

Brambory, cibule,hořčice,hrášek,okurky,vejce

Asijský řízek
Kuřecí nudl.Hanoi

Smažené kuřecí maso - obalené v těstíčku ze solamylu a vajec,
kari,česnek,sojová omáčka
Vejce, paprika, česnek, žampióny, pórek

Pastýřská pochoutka

Vepř. maso, vepř. játra, hov.maso,víno,žampióny, feferóny,kečup

Putimský plátek
Argentinské
těstoviny
Po valašsku
Olomoucký plátek
Nošovický závitek
Pradědovy ponožky
Těšínská kotleta

Okurky ster., párky
Těstoviny, kuřecí maso,paprika,česnek,chilli kukuřice,rajský protlak

Závitek se slaninou kysaným zelím, smetanou, protlakem

Smetana, kopr, žampióny
Tvarůžek, cibule
Závitky s cibulí, okurkem a mrkví, šťáva s pivem a raj.protlakem
Smažená vepřová kapsa plněná tvarůžkou
Vepřová kotleta plněná sušenými švestkami

