abattis doie en cocotte husí drůbky
zadělávané
agneau à la crème jehně na smetaně
agneau braisé au paprika jehněčí na
paprice
agneau braisé aux cèpes jehněčí na
hříbkách
agneau de pâques rôti pečené jehně
velikonoční
agneau en cocotte jehněčí zadělávané
agneau gratiné jehně pečené v nádivce
agneau panés jehně smažené
agneau rôti jehně pečené
amuse-gueule au fromage avec ananas
sýrová chuťovka s ananasem
amuse-gueule au fromage avec fraise
sýrová chuťovka s jahodou
amuse-gueule au fromage avec olive
sýrová chuťovka s olivou
amuse-gueule au salami salámová
chuťovka
ananas et banane gratinés avec la glace
ananas s banánem zapečený se zmrzlinou
anguille braisée au beurre aux fines
herbes úhoř dušený na bylinkovém másle
anguille braisée aux anchois et aux
champignons úhoř dušený na sardeli se
žampióny
anguille marinée au vin úhoř ve vinné
marinádě
artichauts à la sauce hollandaise artyčoky
s holandskou omáčkou
artichauts gratinés au jambon zapékané
artyčoky se šunkou
asperges à la sauce hollandaise chřest
s holandskou omáčkou
asperges gratinées au jambon et au
fromage chřest zapečený v šunce se
sýrem
asperges gratinées au jambon zapékaný
chřest se šunkou
asperges chřest
assaisonnement à la moutarde aux
jaunes doeufs avec ciboulette hořčicová
zálivka žloutková s pažitkou
assaisonnement aux oeufs vaječný dresink
assaisonnement aux poivrons papriková
zálivka
assaisonnement du diable ďábelský
dresink
assaisonnement français francouzský
dresink
assaisonnement grec řecký dresink, řecká
zálivka
assiette de gibier zvěřinový talíř
aubergine farcie braisée plněný lilek

aubergine farcie gratinée plněný lilek
zapečený
aubergine gratinée au jambon zapékaný
lilek se šunkou
bacon gratiné aux oeufs zapečená slanina
s vejci
bahiana bahiana
banane au marasquin avec glace et
noisettes banán maraskýno se zmrzlinou
a s oříšky
banane avec glace aux noisettes banán
s oříškovou zmrzlinou
bananes et abricots au gratin banán
zapečený s meruňkami
barquette de saumon lososový košíček
barquettes aux noix ořechové košíčky
beesteak Židlochovice biftek po
židlochovicku
beignets dabricots meruňky smažené
beignets dananas ananas smažený
beignets de jambon šunka smažená
v těstíčku
beignets de pommes jablka smažená
berlingots de pommes de terre
bramborové polštářky
beurre danchois sardelové máslo
bifteck avec oeuf biftek s vejcem
bifteck de chevreuil biftek ze srnčího
bifteck haché garni sekaný biftek
obložený
billes de pommes de terre cuitesau four
bramborové kuličky pečené
biscuits ronds au nougat nugátové terče
blanc de dindon farci dans une feuille
daluminium krocaní prsa plněná
v alobalu
blanc de poulet aux champignons kuřecí
prsíčka s žampióny
blanc de poulet farci dans une feuille
daluminium kuřecí prsíčka plněná
v alobalu
blanc de poulet farci et frit kuřecí prsíčka
plněná smažená
blanc de poulet rôti et reformé kuřecí
prsa pečená
blanc de volaille sur brochette drůbeží
maso na jehle
blancs de poulet g.-h. Pupp kuřecí prsíčka
g.h.Pupp
blancs de poulet Luhaèovice kuřecí
prsíčka po luhačovicku
blinis à la sole slané lívanečky s mořským
jazykem
blinis à la truite slané lívanečky
s pstruhem
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blinis à la viande de poulet slané
lívanečky s kuřecím masem
blinis au caviar slané lívanečky
s kaviárem
blinis au crabe slané lívanečky s krabem
blinis au saumon slané lívanečky
s lososem
blinis aux crevettes slané lívanečky
s krevetkami
blinis slané lívanečky
boeuf à la hongroise hovězí pečeně
uherská
boeuf à la moelle hovězí pečeně morková
boeuf à la praguoise hovězí pečeně
pražská
boeuf à lorientale hovězí pečeně
orientálská
boeuf au vin hovězí pečeně na víně
boeuf aux champignons hovězí pečeně
houbová
boeuf aux légumes hovězí pečeně na
zelenině
boeuf aux tomates hovězí pečeně
rajčatová
boeuf braisé au gingembre hovězí maso
na zázvoru
boeuf braisé au chou-frisé hovězí maso
v kapustě
boeuf braisé aux anchois hovězí maso na
sardelích
boeuf braisé aux champignons hovězí
maso na houbách
boeuf braisé aux oignons hovězí maso na
cibulce
boeuf brisé à lail hovězí maso na česneku
boeuf des brigands hovězí pečeně
zbojnická
boeuf charcutière hovězí pečeně
uzenářská
boeuf chasseur hovězí pečeně myslivecká
boeuf stéphanie hovězí pečeně štěpánská
boissons chaudes teplé nápoje
bortsch tchèque český boršč
bouillon à la pâte gouttée vývar s kapáním
bouillon aux quenelles tyroliennes vývar
s tyrolskými knedlíčky
bouillon de gibier zvěřinový vývar
bouillon de légumes à la pâte râpée
zeleninový vývar se strouháním
bouillon de tęte de cochon ovarový vývar
boules au jambon frites smažené šunkové
koule noky
boules aux griottes višňové koule
boules aux noisettes oříškové koule
boulettes au lard špekové knedlíky

boulettes au pain blanc à la pragoise
houskové knedlíky pražské
boulettes au pain blanc houskové
knedlíky
boulettes de pommes de terre à la
semoule bramborové krupicové knedlíky
boulettes de pommes de terre au pain
blanc bramborové houskové knedlíky
boulettes de pommes de terre boulettes
au lard, pâtes au jambon bramborové
knedlíky, špekové knedlíky, šunkové
halušky
boulettes de pommes de terre bramborové
knedlíky
boulettes de pommes de terre farcies de
porc bramborové knedlíky plněné
vepřovým masem
boulettes de pommes de terre farcies de
viande fumée bramborové knedlíky
plněné uzeným masem
boulettes de pommes de terre farcies
doeufs brouillés au jambon ou au lar
bramborové knedlíky plněné míchanými
houbami s vejci
boulettes frites karbanátky smažené
boulettes poilues chlupaté knedlíky
brochet à la bière štika na pivě
brochet à la mode dallemagne štika po
severoněmecku
brochet aux crevettes štika s krevetkami
brochette à la praguoise pražská jehla
brochette bystrica bystrická jehla
brochette de luhaèovice luhačovická jehla
brochette des forestiers lesnický šíp
brochette des chasseurs lovecký šíp
brochette vieux-tchèque staročeská jehla
café à la russe ruská káva
café à la vanille vanilková káva
café arabe arabská káva
café au caramel karamelová káva
café au chocolat čokoládová káva
café au lait bílá káva
café berlinois berlínská káva
café borgia borgia
café cona cona káva
café de Paris pařížská káva
café du diable ďábelská káva
café express espreso káva
café filtre káva filtr
café français francouzská káva
café fruité ovocná káva
café glacé ledová káva
café Haag káva Haag
café hollandais holandská káva
café choca choca káva
café irlandais irská káva
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café italien italská káva
café javanais javanská káva
café marbré mramorová káva
café mexician mexická káva
café mousse káva kréma
café muhr muhr káva
café négrillon stříkaná káva
café perco perculátor káva
café piccolo pikolo káva
café royal královská káva
café Sahara Sahara káva
café turc turecká káva
café zabione zabione káva
canard à lorange kachna s pomerančem
canard continental kachna continental
canard farci rôti kachna plněná pečená
canard pezinok kachna pezinok
canard sauvage à la crème divoká kachna
na smetaně
canard sauvage aux champignons et au
foie gras divoká kachna dušená na
žampiónech s husími játry
canard sauvage likava divoká kachna
likava
canard sauvage rôti au lard divoká
kachna pečená na slanině
canard sauvage saisonnier aux légumes
divoká kachna sezónní v zelenině
caneton farci kachna plněná
capucin kapucín
carottes étuvées à la crème karotka
dušená na smetaně
carottes karotka
carpe à la sauce blanche kapr ve
smetanové omáčce
carpe au bleu kapr vařený
carpe de rommberk rožmberský kapr
carpe frite kapr smažený
carpe malin kapr po malinsku
carpe rôtie à la sauge kapr pečený se
šalvějí
carpe rôtie au cumin kapr pečený
s kmínem
carpe rôtie au lard kapr pečený se
slaninou
carpe rôtie au piment kapr pečený
s paprikou
carpe rôtie aux anchois kapr pečený se
sardelí
carpe rôtie aux légumes aromatiques
kapr pečený s aromatickou zeleninou
carpe rôtie kapr pečený
carré de porc paysanne vepřová pečeně
po selsku
carré de veau telecí hřbet

caviar au beurre pour toasts kaviár
s máslem a toasty
caviar kaviár
céleri-rave gratiné au jambon zapékaný
celer se šunkou
cèpes gratinés aux oeufs zapečené hříbky
s vejci
cervelas farci doignons et de fromage
épices paprika cari ou du ketc,
špekáčky plněné cibulí a sýrem v alobalu
cervelas farcis de tomates avec de lail et
du persil dans une feuille špekáčky
plněné rajčaty s česnekem a petrželovou
natí
cervelas farcis doignons dans une feuille
daluminium špekáčky plněné cibulí
v alobalu
cervelas farcis doignons de piment vert
et de fromage dans une feuille špekáčky
plněné cibulí, zelenou paprikou a sýrem
v alobal
cervelle de veau aux champignons en
papillote telecí mozek s žampióny
v papilotě
cibles de pommes de terre bramborové
terče
civet de lièvre zajíc na víně
cocktail au blanc de poulet koktajl
s kuřecím masem
cocktail de cèpes hříbkový koktajl
cocktail de crevettes krevetkový koktajl
cocktail de gibier zvěřinový koktajl
cocktail de homard humrový koktajl
cocktail de tomates rajčatový koktajl
cocktail-salade de fruits ovocný koktajl
salát
coeur de veau à la crème telecí srdce na
smetaně
coeur de veau braisé au lard telecí srdce
dušené na slanině
coeur de veau braisé au vin telecí srdce
dušené na víně
concombre farci et gratiné plněná okurka
concombres farcis braisés plněné salátové
okurky
conso de boeuf avec boulettes de riz
hovězí vývar s rýžovými knedlíčky
consommé de boeuf à la semoule et à
loeuf hovězí vývar s krupicí a vejcem
consommé de boeuf à lail hovězí vývar
s česnekem
consommé de boeuf au jaune doeuf et à
lail hovězí vývar s česnekem a žloutkem
consommé de boeuf au jaune doeuf
hovězí vývar s vejcem
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côtelette à la mode de Kiev kyjevský
kotlet
côtelette à la mode du Holstein
holštýnský řízek
côtelette à la Valaque valašské žebírko
côtelette Boskovice boskovický kotlet
côtelette de daim au naturel dančí jelení
žebírko přírodní
côtelette de chevreuil au naturel srnčí
žebírko přírodní
côtelette de chevreuil garde-chasse srnčí
žebírko po revírnicku
côtelette de chevreuil srnčí žebírka zbiroh
côtelette de mouton au paprika skopové
žebírko na paprice
côtelette de Parme parmský řízek
côtelette de porc à la Roumaine vepřové
žebírko rumunské
côtelette de porc au naturel vepřové
žebírko přírodní
côtelette de porc au piment vepřové
žebírko na paprice
côtelette de porc aux tomates et
champignons vepřové žebírko s rajčaty
a žampióny
côtelette de porc Belgrade vepřový řízek
bělehradský
côtelette de porc braisée au cumin
vepřové žebírko dušené na kmíně
côtelette de porc Bratislava vepřový
kotlet bratislava
côtelette de porc de Szeged vepřové
žebírko sikulské
côtelette de porc electeur vepřový kotlet
kurfiřt
côtelette de porc farcie de céleri-rave
gratinée au fromage vepřové žebírko
plněné celerem zapečené se sýrem
côtelette de porc farcie de foie et rôtie
vepřové žebírko plněné játry a pečené
côtelette de porc farcie de fromage et de
jambon vepřové žebírko plněné sýrem
a šunkou
côtelette de porc farcie de champignons
au cari vepřové žebírko plněné žampióny
s kari
côtelette de porc farcie de champignons
vepřové žebírko plněné žampióny
côtelette de porc farcie de saucisse
vepřové žebírko párkové
côtelette de porc farcie dépinards
vepřové žebírko plněné špenátem
côtelette de porc farcie doeufs brouillés
au jambon vepřové žebírko plněné
míchanými vejci se šunkou

consommé de boeuf au riz et au chou
frisé hovězí vývar s rýží a kapustou
consommé de boeuf au riz et aux
légumes de saison hovězí vývar s rýží
a zeleninou
consommé de boeuf au riz et aux petits
pois hovězí vývar s rýží a hráškem
consommé de boeuf aux cheveux dange
hovězí vývar s nudlemi
consommé de boeuf aux nouilles fites
hovězí vývar s fridátovými nudlemi
consommé de boeuf aux pois frits hovězí
vývar se smaženým hráškem
consommé de boeuf avec boulettes frites
hovězí vývar se smaženými noky
consommé de boeuf avec pâte filante au
foie hovězí vývar s játrovou sedlinou
consommé de boeuf avec pâte filante aux
oeufs hovězí vývar s vaječnou sedlinou
consommé de boeuf avec pâte filante aux
petits pois hovězí vývar s hráškovou
sedlinou
consommé de boeuf avec soufflé aux
champignons hovězí vývar se
žampiónovým svítkem
consommé de boeuf avec soufflé aux
oeufs hovězí vývar s vaječným svítkem
consommé de boeuf avec soufflé aux
petits pains hovězí vývar se žemlovým
svítkem
consommé de boeuf célestine hovězí
vývar s celestýnskými nudlemi
consommé de poule avec viande et
vermicelle vývar ze slepice s masem
a nudlemi
consommé queue de boeuf polévka
z hovězí oháňky
consommé tchèque veverka česká
polévka veverka
consommés bouillons hnědé polévky
vývary
cornet de jambon à lananas šunkový
kornoutek s ananasem
cornet de jambon avec crème fouettée au
raifort šunkový kornoutek s křenovou
šlehačkou
cornet de jambon avec salade dasperges
šunkový kornoutek s chřestovým salátem
cornet de jambon avec salade de prague
šunkový kornoutek s pražským salátem
cornet de jambon avec salade de
slovaquie šunkový kornoutek se
slovenským salátem
cornichon farci de mousse de poulet
okurka plněná kuřecí pěnou
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