Koøenící smìsi na maso
gril – peèení – minutky - steaky
Adamova žebra
paprika, med, cukr třtinový, česnek, cibule, zázvor, kurkuma, česnekový extrakt, sůl 20%.

Adžika
směs bylin chmeli-suněli (bazalka, majoránka, kopr list, saturejka), česnek, koriandr,
paprika sladká, pískavice, kyselina citrónová, sůl 4%.

Aglio Peperoncini
cibule, česnek, paprika sladká, chilli, pepř černý, oregano, petržel, sůl 16%.

Amazonia Grill
pepř černý drcený, paprika červená a zelená, pepř zelený drcený, tymián, rozmarýn, cukr
hroznový, sůl 20%.

Arabské koření
paprika sladká, římský kmín, česnek granulát, koriandr, chilli, sůl 22%.

Asado
paprika, celer a petržel - kořen a list, karotka, cibule, pepř černý, sůl 10%.

Aztécký poklad
paprika, cibule, chilli, koriandr, petržel, mrkev, pastiňák, maltodextrin, rostlinný tuk, sojový
hydrolyzát, cukr, kyselina citrónová, vitamín B2, glutaman sodný, sůl 37%.

Baby Grill
paprika sladká, cibule, kmín, pastyňák, celer kořen, petržel list, kurkuma, oregano, cukr,
mořská sůl 10%.

Barbecue
paprika sladká, cibule, česnek, koriandr, celer list, kmín, hořčice, oregano, šalvěj, nové
koření, muškátový ořech, sůl 15%.

Brazilské koření
pepř drcený, cibule, česnek, kořenová zelenina, kurkuma, maltodextrin, glutaman sodný,
sůl 39%.

Buffalo
paprika sladká, chilli, kmín, šalvěj, kurkuma, glutaman sodný, sůl 57%.

Country Mix
paprika sladká, oregáno, korinadr, rozmarýn, česnek, cibule, cukr třtinový, chilli, paprikový
extrakt, sůl 20%.

Čarodějka
koriandr, česnek, zázvor, kurkuma, majoránka, paprika, pepř, chilli, cumin, kmín, celer,
hořčice, lněné semínko, sezam, hřebíček, cibule, muškátový květ, fenykl, pískavice, cukr,
kyselina citrónová, sůl 31%.

Česnek Grill
pepř černý mletý, česnek mletý, pepř bílý mletý, petržel nať, paprikové vločky, kurkuma,
glutaman sodný.

Česnekové variace
česnek, cibule, kmín, paprika, pepř, zázvor, česnek medvědí, petržel, citrónová kůra,
extrakt koření (česnek), sůl 20%.

Grilovací koření
paprika sladká, pepř černý, kmín, cibule, šalvěj, glutaman sodný, sůl 58%.

Grilovací koření bez soli
koriandr, paprika sladká, hořčice mletá, kmín, česnek, pepř černý, kurkuma, šalvěj.

Gurmán
cibule, paprika sladká, paprika pálivá, česnek, koriandr, muškátový ořech, sůl 55%.

Gyros
paprikové vločky, bazalka, rozmarýn, cibule, petržel, tymián, česnek, řepkový olej,
dextróza, sůl 10%.

Hungaria
paprika sladká, kmín, hořčice, cibule, paprika pálivá, pepř černý, chilli drcené, sůl 15%.

Chicken Masala
kurkuma, koriandr, bobkový list, česnek, chilli, fenykl, skořice, hřebíček, zázvor,
kardamom, pískavice, římský kmín, muškátový květ a ořech, pepř, sůl 2,5%.

Kajunské koření
česnek, paprika, cibule, hořčice, kmín římský, pepř, oregáno, tymián, chilli, sůl 23%.

Kmínová krkovička
kmín, hořčice, česnek, pepř, cibule, cukr, paprika, oregano, rostl.olej, sůl 28%.

Krakonošovo koření
tymián, šalvěj, rozmarýn, oregano, paprika, kmín, bazalka, koriandr, pepř černý, hořčice
bílá, cibule, česnek, cukr, sůl 30%.

Kuře Apollo
rozmarýn, paprika sladká, saturejka, bazalka, pepř, kurkuma, zázvor, petržel, glutaman
sodný, sůl 34%.

Medvědí Gril
paprika, česnek, chilli, oregano, cibule, cukr, petržel, medvědí česnek, sůl 41%.

Orientální koření
kari, paprika sladká, koriandr, zázvor, pepř černý, sůl 20%.

Pampa Argentina
cibule, paprika sladká, česnek, petržel, pastinák, koriandr, karotka, tymián, paprikový
extrakt, sůl 20%

Party Mix Steak
pepř černý a bílý drcený, paprikové vločky, chilli drcené, hořčičné semínko.

Pašerácké koření
tymián, sezamové semínko, kmín římský, oregáno, paprika, kurkuma, koriandr, cibule,
rozmarýn, kořenová a listová zelenina.

Pečené kuřátko
koriandr, paprika sladká, kmín, hořčice, kurkuma, pepř černý, sůl 36%.

Pepř pařížský
pepř barevný drcený, paprika červená a zelená, koriandr, pískavice, cibule, chilli.

Pikantní steak
pepř černý, pepř zelený, paprika, česnek, chilli, cibule, bazalka, petržel, kurkuma,
maltodextrin, rostlinný olej, cukr, sůl 30%.

Sambal
paprika, cibule, chilli, rajčatový prášek, česnek, glutaman sodný.

Steak Benkor
cibule, hořčičné semínko, paprikové vločky, kmín, koriandr, pepř černý drcený, sůl 3%.

Tandoori Masala
koriandr, zázvor, kmín římský, chilli, česnek, kardamom, fenykl, kurkuma, sůl 2,5%.

Tandoori Masala červená

(zn. Rajah)

koriandr, kmín římský, skořice, chilli, celer, česnek, kardamom, cibule, pepř černý, zázvor,
hřebíček, bobkový list, pískavice, kyselina citrónová, citrónový olej, cukr, kurkuma,
paprikový extrakt, sůl 21%.

Trampské koření
paprika sladká, kmín, česnek, koriandr, pepř černý, glutaman sodný, sůl 61%...

Valencie
paprikové vločky, hořčice, paprika, cibule, pepř, chilli, muškátový ořech, nové koření,
petržel, tymián, kmín římský, glutaman sodný, sůl 40%.

