Ausstattung vybavení
ausstechen vykrajovat (těsto)
Ausstechform vykrajovátko
ausstreichen rozetřít (těsto na plech)
aussuchen vybírat
Auster ústřice
Austern frische ústřice čerstvé
Austern mit Zitronen ústřice s citronem
Austerncocktail koktejl z ústřic
Austerngabel vidlička na ústřice
Austernöffner nůž na otevírání ústřicových lastur
austrocknen vysušit
auswählen vybírat
Auszug esence r
Äpfel im Blätterteig jablka v županu
Backblech plech cukrářský na pečení s
Backblech plech na pečení s
Backblech pekáč, plech (na pečení) s
Backmuffel pečicí komora
Backmulde díže
Backofen pec r
Backofen trouba r
Backofen pekařská pec r
Backpfanne pekáč
Backpulver prášek do pečiva s
Backpulver kypřící prášek s
Backrohr pečicí trouba
Bakchus řecký bůh úrody a vína
Bandnudeln nudle široké
Bankettafel tabule dlouhá slavnostní
Banquet hostina
Banquet slavnostní stůl
Barbe parma e
Bareisschaufel lopatka barová na led
Bargläser sklenice barové
Barinventar inventář barový
Barlöffel langer lžička barová dlouhá
Barmesser mit Gabel nůž barový s bodci
Barsch okoun
Barsieb sítko barové- strainer
Barspiesse napichovátka barová
Barspritzflasche láhev barová stříkací
Barzange kleště barové na led
Basilikum bazalka r
Bauart provedení
Bauernfrühstück omeleta selská
Bauernsuppe polévka selská
bayrische Pfannkuchen vdolečky bavorské
bähen pařit
bähen opražit
bearbeiten opracovat
bearbeiten zpracovat
beaufsichtiger Betrieb provoz pod dohledem
Bechamel základní bílá omáčka
Bechamelsauce omáčka bešamelová
Beef-tea vývar

Beefsteak řízek ze svíčkové
Beefsteak mit Bearner Sauce biftek s bearnskou
omáčkou
Beefsteak mit Ei biftek s vejcem
Beere bobule e
Beete rote řepa červená
before diner před jídlem
Beilage příloha
Beilagen přílohy
Beilagenschale misky na přílohy k pokrmům
Beilageschale mísa přílohová
beimischen přimíchávat
Bein noha
Besamtenforelle špekáček e
bestreichen potírat
bestreuen posypat
Betriebsdruck provozní tlak
Betriebsspannung provozní napětí
Beugel rohlíček (sladce plněný)
Beuschel plíčky
Beuschel droby
Beuschel Wiener plíčky telecí po vídeňsku
Bier helles pivo světlé
Bierbecher pohár na pivo
Bierglas mit Henkel sklenice na pivo - s uchem
binden svázat
binden vázat
binden Tunke zahustit omáčku
Bindfaden provázek
Bindung záklechtka e
Bischofsbrot chlebíček biskupský
Bisquitschnitte řez piškotový
Blattkohl kadeřavá kapusta r
Blätterteig těsto lístkové
Blechbüchse plechovka
Blende kryt
blenden Spirituosen míchat z různých ročníků
Blockschokolade čokoláda na vaření
Blumenkohl gebacken květák smažený
Blumenkohlsalat salát květákový
Blumenkohlsuppe polévka květáková
Blunzen jelito
Blutwurst jelito
Bockwurst párek (buřt)
Bohne fazole e
Bohnen grüne fazole zelené
Bohnen weiße fazole bílé
Bohnenkraut saturejka s
Bohnensalat salát fazolový r
Bohnensuppe polévka fazolová e
Bombe Malakoff Ice bomba Malakov
Bordaufsatz nástavec
Borschtch russischer boršč ruský
Bouillabaisse francouzská rybí polévka
Bouillon čistý hovězí vývar
Bowletopf mísa bowlová r
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böhmische Dalken české vdolky
Brandteig odpalované těsto
Brantwein brandy
braten péci maso
braten péci (maso)
braten péci smažit
Bratenplatte mísa na pečení masa (befová)
Brathuhn kuře pečené
Bratkartoffeln brambory opékané
Bratklops karbanátek smažený
Bratofen pec
Bratpfanne pánev kuchyňská velká
Bratpfanne pekáč kuchyňský- kastrol
Bratspieß rožeň
Bratwurst klobása
Braugerste sladovnický ječmen
Braunkohl kadeřavá kapusta
Brause limonáda s bublinkami
Brause limonáda (s bublinkami)
Brät fáš
Brennerdüse tryska hořáku
Bries brzlík
Briessuppe polévka brzlíková
Brisennockerl halušky brynzové
brodeln bublat
brodeln vřít
Brokkoli brokolice r
Brombeeren ostružiny e
Brote belegte chlebíčky obložené
Brotkörbchen košíček na pečivo
Brotlaib bochník
Brotmesser nůž na pečivo, chléb
Brotmesser nůž pilkový velký
Brotspender zásobník na pečivo
Brotzeit svačina
Bröschen brzlík
Brösel drobek
Brötchen houska s
Brötchen mit Gänseleber chlebíčky s husími játry
Brunch pozdní snídaně, brzký oběd
Brühe vývar
Brühwurst uzenice
Buchtel buchta
Buchteln gefüllte buchty plněné
Buletten panierte holandský řízek
Butterdose runde dóza na máslo kulatá
Buttermesser nůž na máslo
Butternockerl noky máslové
Butterroller nůž očko na máslové rolky
Butterteigrollen trubičky máslové
Büchsenöffner otvírák na konzervy
Calvados destilát z jablek původem z Francie
Capon kohoutek
Caramelkrem krém karamel
Chablis bílé burgundské víno
chambrer oteplování nápojů, šambrování

Champagner šampaňské
Champignoncremesuppe polévka žampiónová e
Champignonragout ragú žampionové
Champignons gefüllte žampióny plněné
chartreuse jemný francouzský likér, zelený či žlutý
Chateau ze zámeckých vinic
Chateaubriand (doppeltes Beefsteak)
Chateaubriand (dvojitý biftek)
Chaudeau pěna vinná
Chefkoch šéfkuchař
Chianti italské červené víno
Chicoree čekanka e
Chinasalat salát čínský
Chopine sklenice vína
Cocktail koktejl r
Cocktailgläser sklenky na míchané nápoje
Cocotte kokotka
Cocotte miska na přílohy, kastrůlek
Cognac francouzská pálenka z vína
Cointreau citrusový jemný likér
Combiwärmer horkovzdušná trouba r
Combiwärmer konvektomat r
commis de restaurant mladší číšník, pomocník
Confiture jemná zavařenina z ovoce
Consommé silný vývar z masa
Coupage řezání destilátů, míchání
Courvoisier jemný koňak
Couvert příbor, prostření stolu
Couvert restaurační poplatek za volné použití
dochucovacích prostředků, zahrnutý do ceny hlavního
jídla
Cream of tomato krém rajčatový
Creme krém
Creme fraiche krémový tvaroh
Crepes Suzette tenké jemné palačinky
Croissant croissant r
curaçao sladký likér z dužiny a kůry citrusů
Currysauce omáčka z kari
Dalken vdolek
Dalken böhmische české vdolky
Dalkenblech vdolečník
Damhirschkeule geräuchert kýta dančí uzená
Dampfkochtopf tlakový hrnec
Dampfofen pec horkovzdušná parní- konvektomat
Darm střevo
Darmreißer velmi kyselé víno
Dattel datle
dauerhaft trvanlivý
dämpfen dusit
dämpfen pařit
Deckel poklice
Deckel víko
Dekorationsansätze zdobicí nástavce
dekorieren zdobit
Demijon velká skleněná baňatá láhve na víno
Depot sklad
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