abaloni alla californiana kalifornská
mořská oušk
abbacchio a scottadito mladé jehněčí na
grilu
abbacchio alla cacciatora mladé jehněčí
po myslivecku
abbacchio alla romana mladé jehněčí po
římsku
abbacchio asparagi mladé jehněčí
s chřestem
abbacchio con asparagi mladé jehněčí
s chřestem
abbacchio dorato mladé jehněčí dozlatova
abbacchio e carciofi mladé jehněčí
s artyčoky
abbacchio romana mladé jehněčí po
římsku
abbeveraggio 1/3 jahodová vodka, 1/3
martini dry, 1/3 citrónové šťávy, cukr
abissinia frappe frappé Abissinia (2/3
pernodu, 1/3 anýzovky)
abissinia koktejl Abissinia (pernod, lžička
anýzovky, citrónová kůra)
abricot tropicale tropická meruňkovice
absinthe cocktail absintový koktejl
absoluto absolutní
acapulco di sera večerní acapulco (koktejl
s tequilou)
acapulco koktejl Acapulco
acarajé smažené fazolové noky
accarpionare marinovat
acciuga alle cipolle sardel na cibuli
acciuga in torta sardelový dort
acciugata estiva předkrm z nakládaných
sardelek v oleji s fíky
acciughe aceto e olio nakládané sardele
v octě a oleji
acciughe al finocchio sardele na fenyklu
acciughe al forno zapečené sardelky
acciughe al limone citrónové sardele
acciughe al pomodoro sardele na rajčatech
acciughe al verde zelené sardele
(nakládané v petrželi a oleji, víně atd.)
acciughe al vino bianco sardele na bílém
víně
acciughe alla povera chudé sardele
(nakládané ve vinném octě, podávají se
s červenou cibulí)
acciughe alla sanremasca sardele San
Marino
acciughe alla siciliana sardele po sicilsku
acciughe all'aglio sardele na česneku
acciughe alle olive ančovičky v olivovém
oleji, sardele na olivách
acciughe con peperoni sardele s peperony

acciughe con salsa verde sardele se
zelenou omáčkou
acciughe crude al limone syrové sardele
na citrónové šťávě
acciughe crude syrové sardele
acciughe e uova sardele a vajíčka
acciughe fresche čerstvé sardele
acciughe fritte smažené sardele
acciughe gratinate gratinované ančovičky,
gratinované sardele
acciughe impanate obalované sardele
acciughe in aceto sardele nakládané v octě
acciughe in pangrattato obalované sardele
acciughe in saor sardele saor
acciughe in teglia sardele v zapékací misce
acciughe limone sardele s citronem
acciughe marinate marinované sardele
acciughe olio e limone sardele s olejem
a citronem
acciughe ripiene plněné sardele
acciughe sotto pesto sardele s pestem
acciughe sottolio ančovičky v olivovém
oleji
acciughe tartufate lanýžové sardele
acciughe verde zelené sardele
acciughe ančovičkový, ančovičky, sardele
acciughette alla ammiraglia admirálovy
sardelky
acciughette sardelky
acciughine di trebisacce nakládané
sardelky v soli a pálivé paprice
acciughine sardelky
accordo dohoda
aceto agli aromi e peperoncino bylinkový
ocet s feferonkou
aceto al dragoncello estragonový ocet
aceto all'aglio česnekový ocet
aceto alle erbe bylinkový ocet
aceto aromatico per carni crude vonný
ocet pro marinování syrového masa
aceto aromatico per insalate con la
frutta bylinkový ocet na ovocné saláty
aceto aromatico per insalate
delicate bylinkový ocet na jemné saláty
aceto aromatico per insalate bylinkový
ocet na saláty
aceto aromatico per marinate bylinkový
ocet na marinády
aceto aromatico per pesci bylinkový ocet
na ryby
aceto aromatico vonný ocet
aceto balsamico balsamikový ocet
aceto bianco bílý ocet
aceto di agrumi citrusový ocet
aceto di arance pomerančový ocet
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aglioli předkrm ze salámu a čočky
s česnekem
agnello agli champignon jehněčí na
žampionech
agnello ai finocchietti jehněčí na fenyklu
agnello ai funghi jehněčí na houbách
agnello al calvados jehněčí na kalvadosu
agnello al forno con patate e tortini di
piselli pečené jehněčí s brambory
a hráškovými dortíčky
agnello al forno con verdure pečené
jehněčí se zeleninou
agnello al forno pečené jehněčí
agnello al prezzemolo jehněčí na petrželi
agnello al rosmarino jehněčí na
rozmarýnu
agnello al vino bianco jehněčí na bílém
víně
agnello alla cacciatora jehněčí po
myslivecku
agnello alla nuorese con finocchietto
selvatico jehněčí po nuorsku s divokým
fenyklem
agnello alla paprica jehněčí na paprice
agnello alla toscana jehněčí po toskánsku
agnello alla valtellinese valtellinské
jehněčí
agnello all'aceto balsamico
tradizionale jehněčí na bazalkovém octě
agnello alle erbe selvatiche beránek na
bylinkách
agnello alle olive jehněčí na olivách
agnello alle spezie jehněčí na mletém
koření
agnello allo spiedo jehněčí špíz
agnello allo yogurth jehněčí na jogurtu
agnello allo zenzero jehněčí na zázvoru
agnello buongustaio gurmánské jehněčí
agnello con carciofi in
fricassea zadělávané jehněčí s artyčoky
agnello con carciofi jehněčí s artyčoky
agnello con finocchi jehněčí s fenyklem
agnello con i bamia jehněčí na ibišku,
jehněčí bamia
agnello con le olive jehněčí s olivami
agnello con piselli jehněčí s hráškem
agnello con rape jehněčí s tuřínem
agnello con ratatouille di verdure jehněčí
se zeleninovým ratatouille
agnello con salsa d'aglio jehněčí
s česnekovou omáčkou
agnello con verdure jehněčí se zeleninou
agnello cotturol jehněčí cotturol
agnello da latte jarní jehněčí
agnello forno pečené jehněčí
agnello champignon jehněčí se žampiony

aceto di bevande fermentate diverse dal
vino ocet ze zkvašených nápojů jiných
než víno
aceto di fragole jahodový ocet
aceto di limoni citrónový ocet
aceto di mele jablečný ocet
aceto di pesche broskvový ocet
aceto profumato voňavý ocet
aceto rosso schiarito jasně červený ocet
aceto rosso červený ocet
aceto siciliano sicilský ocet
aceto ocet
acetosa šťovík
acini d'uva caramellati karamelizované
hrozny
acqua cotta vetrallese vetrallská polévka
s čekankou
acqua cotta zeleninová polévka s vejcem,
polévka
acqua di cumino kmínový koktejl (kmín,
voda, feferonky, máta, sůl, cukr,
citr.šťáva)
acqua di fiori di gelsomino nápoj
z jasmínových květů
acqua di perfetto amore koktejl dokonalá
láska (95% alkohol, pomerančová kůra,
citrónová kůra, skořice, hřebíček, cukr)
acquacotta toscana con
i funghi toskánská polévka s houbami
acquacotta vetrallese vetrallská polévka
acquasala polévka aquasala (plátky chleba,
rajčatová šťáva, olivový olej, oregáno,
bazalka cibule, česnek)
acquavite genepy pelyňková pálenka
acrats di gamberi alla
giamaicana humrové placky po jamajsku
affettati di selvaggina kousky studené
zvěřiny
affettato misto studený nářez
affettato studený nářez
affogato al kiwi zmrzlinový pohár
s mandlemi a kiwi
affogato alla banana banánový
zmrzlinový pohár
affogato kiwil zmrzlinový pohár s kiwi
agghiotta di pesce spada mečoun
s omáčkou agghiotta: rajčata, hrozinky,
piniová jádra, kapary, olivy, mečoun
agghiotta
agliata česneková omáčka nebo polévka
aglio all' s česnekem
aglio e olio salsa per verdure e
pesce omáčka s česnekem a olejem na
zeleninu a ryby
aglio česnek
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agnello in crosta di spinaci jehně
v špenátové krustě
agnello in crosta jehněčí v krustě
agnello in salsa al limone jehněčí
v citrónové omáčce
agnello in salsa appetitosa jehněčí
v chutné omáčce
agnello in teglia jehněčí v zapékací misce
agnello irlandese jehněčí po irsku
agnello limone citrónové jehněčí
agnello marinato marinované jehněčí
agnello paprika jehněčí na paprice
agnello piselli jehněčí na hrášku
agnello saporito voňavé jehněčí
agnello sotto sale jehněčí v soli
agnello spezzettato alla bolognese jehněčí
kousky po boloňsku
agnello spezzettato jehněčí kousky
agnello jehně
agnellone con riso jehněčí s rýží
agnellone riso jehněčí s rýží
agnolini in brodo vývar z plněnými
taštičkami
agnolotti al sugo d'arrosto plněné taštičky
se šťávou z pečeného masa
agnolotti cavour plněné taštičky cavour
agnolotti di Alessandria alexandrijské
plněné taštičky
agnolotti di castagne kaštanové taštičky
agnolotti di re Umberto plněné taštičky
krále Umberta
agnolotti di zucca taštičky plněné tykví
agnolotti ricotta e spinaci decorati con
ravanelli taštičky s ricottou a špenátem
agnolotti saporiti kořeněné taštičky
agone placka
agoni al pomodoro placka na rajčatech
agoni alla griglia alla maniera
trentina placka na grilu po tridentsku
agoni alla marinara placka po námořnicku
agoni alla salsa placka s omáčkou
agoni alla salvia placka na šalvěji
agoni fritti smažené agony
agoni in carpione alla Lombarda placka
po lombardsku
agoni in carpione studené smažené agony
agrumi citrusové ovoce
aguglia alla sicula jehlice rohozobá po
sicilsku
aguglia in tortiera jehlice rohozobá
zapečená v dortové formě
aguglia ripiena plněná jehlice rohozubá
aguglie al pangrattato obalované jehlice
rohozubé
aguglie al pomodoro jehlice rohozobá na
rajčatech

aguglie in graticola smažené marinované
jehlice rohozubé
aillade francouzská česneková omáčka
aiola česneková majonéza
ajvar směs z lilků, paprik, česneku
a vinného octa
al burro fuso s rozpuštěným máslem
al burro s máslem
al cren křenový
al crescione řeřichový
al curry na kari
al funghetto se rajčatovou šťávou
a česnekem
al limone citrónový
al pomodoro s rajčatovou šťávou
al prezzemolo s petrželí
al prosciutto se šunkou
al salmone lososový
alberelli di mandorle mandlové sušenky
(ve tvaru stromečku)
alberello di nutella nutelové sušenky
albicocca meruňka obecná
albicocche alla crema cotta meruňky
s krémem
albicocche alla nutella meruňky s nutelou
albicocche con gelato di vaniglia meruňky
s vanilkovou zmrzlinou
albicocche e fragole meruňky a jahody
albicocche prima estate rané meruňky
albicocche royal meruňky royal
albicocche sciroppate meruňkový sirup
alborelle al forno zapečené bělice
alborelle conce alla lombarda bělice po
lombardsku
alborelle e polenta alla maniera
trentina bělice po tridentsku s polentou
alborelle in carpione alla
piemontese bělice po piemontsku
alborelle ouklej
albume d'uovo bílek
albumina bílkovina
alcol alkohol
alette di pollo ripiene fritte plněná
smažená kuřecí křidélka
alette di pollo ripieneg dušená kuřecí
křídla
alette di pollo kuřecí křídla
alfajores alfajores
alghe e germogli di soia mořské řasy
a sojové klíčky
alghe marine mořské řasy
alghe řasy
alchechengi mochyně židovská
alchermes rosolka, sladký likér
ali di pollo alla cinese kuřecí křídla po
čínsku
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ali di tacchina al vino bianco krůtí křídla
na bílém víně
ali pollo cinese kuřecí křídla po čínsku
ali křídla
alici a scapece marinované sardelky
alici al finocchio sardelky na fenyklu
alici al forno zapečené sardelky
alici al pomodoro sardelky na rajčatech
alici al vino sardelky na víně
alici alla silvana sardelky silvana
alici all'aglio sardelky na česneku
alici ammollicate zapékané sardelky
alici ammollicatel zapékané sardelky
alici col pepe nero sardelky s černým
pepřem
alici cotti d'a lumia syrové marinované
sardelky
alici croccanti con porri e crema di
patate křupavé sardelky s pórkem
a bramborovým krémem
alici crude syrové sardelky
alici e peperoni sardelky a peperony
alici farcite in scapece sušené ančovičky
alici fresche al limone čerstvé citrónové
sardelky
alici fritte e marinate smažené
a marinované ančovičky
alici fritte marinate in aceto e porri,
smažené sardelky marinované v octě
a pórku
alici gratinate gratinované sardelky
alici impanate obalované sardelky
alici in pangrattato obalované sardelky
alici in scapece macerované sardelky
alici in tortiera zapečené sardelky
s fenyklem
alici marinate marinované ančovičky,
marinované sardelky
alici tortiera zapečené sardelky s fenyklem
alici ančovičky
alicioccole di trebisacce nakládané
pikantní sardelky
alivi ammaccate olivový předkrm
s feferonkami a fenyklovými semeny
alivi cunzati alla musco nakládané černé
olivy dle angela muscy (předkrm)
alivi fritte smažené olivy (předkrm)
alivi chini plněné olivy (předkrm)
alivi siracusani scacciati syrakuské olivy
all crema se smetanou
alla besciamella s bešamelem
alla cacciatora po myslivecku, na divoko
alla campagnola po venkovsku
alla giudia (frittiinteri) artyčoky po
židovsku

alla greca (cottiin acqua
aromatizzata) artyčoky po řecku
alla griglia grilovaný
alla milanese po milánsku
alla panna se smetanou
alla parmigiana s parmezánem, po
parmsku
alla piastra grilovaný
alla romana po římsku
all'aglio česnekový
all'aragosta humří
alle erbe aromatiche s bylinkami
allodole al crostone in salsa skřivani
s toasty
allodole arrosto al tartufo pečený skřivan
na lanýžích
allodole in spiedini alla
bresciana skřivaní špíz se šalvějí
alloro bobkový list
alzavole allo spiedo čírky na rožni
amandin con mandorle e
arance pomerančový dort s mandlemi
amarene alla panna višně se smetanou
amarene chelibran nakládané višně
chelibran
amarene in spirito višně v alkoholu
amarene sciroppate višně v sirupu
amarene sotto spirito nakládané višně
v alkoholu
amarene spirito višně v alkoholu
amarene ubriache opilé višně
amaretti aromatici vonné mandlové
pusinky
amaretti fritti smažené mandlové pusinky
amaretti morbidi vláčné mandlové
pusinky
amaretti prelibati mandlové pusinky
s kaštanovou pastou a čokoládovou
polevou
amaretti mandlové zákusky, mandlové
pusinky
amaro al carciofo čekankový likér
amaro carciofol čekankový likér
amburger sassonel saský hamburger
amici přátelé
amigo rollups plněné fazolové placky
"amigo rollups"
amnestra tumatich minestra
pomodori rajská polévka
amo'-amo' žlutý meloun plněný jogurtem
ananas al cognac ananasové plátky
s koňakem
ananas al naturale ananasové plátky
ananas al rum ananasové plátky s rumem
ananas alla crema ananasové plátky
s kirschovým krémem
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