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Směsi koření

Bambova sůl - na saláty, pomazánky, bílé maso
Barbecue - směs na rožnění masa
Boloňské koření
Bombay Biryani - směs na indický pokrm s rýží
Bramborák
Brazilské koření - pikantní směs na steaky
Brušeta bylinková, sýrová - na tousty
Bufallo - ostrá směs na grilování
Bylinkové koření (bylinkové máslo)
Country Mix - grilovaná a pečená masa
Čarodějka - grilování, pečení, minutky
Česnek Gril - grilování, pečení, minutky
Česnekové variace - na maso
Čínské koření - ostré
Čubrica (mletá, drcená) - balkánské koření
Dátá Masala - koření do čaje dátá (Jogi čaj)
Divočina
Fish Masala - pikantní směs na ryby
Garam-Masala - universální indická směs
Grilovací koření
Grilovací koření bez soli
Grilovaná zelenina
Gulášové koření Angula
Gurmán - jemná kořenící sůl
Gyros
Harissa - ostrá severoafrická směs
Hřibové koření - obsahuje mleté hříbky
Hungaria - pikantní guláše ...
Chaat-Masala - na zeleninu, saláty, omáčky ...
Chicken Masala
Chilli con Carne - ostré pro mexickou kuchyni
Chimichurri - argentinská směs na saláty
Chop-Suey - jemná směs na čínu
Italské bylinky - těstoviny, saláty ....
Italské koření - dušená a pečená masa, zelenina
Kabajaki - na ryby, pikantní s bylinkami
Kajunské koření - na pečení, grilování
Kari indické (aromatické)
Kari thajské (ostré), anglické (jemné)
Kmínová krkovička - na pečená masa
Koření pěti vůní - čínské koření
Krakonošovo koření - nepálivá směs na maso

Směsi koření

Králičí maso - na pečení i do omáček
Kuře Apollo - mírně pikantní
Kuskus
Medvědí gril - směs na maso i na zeleninu
Mexické koření - pikantní
Mie Goreng - indonézská směs na nudle, rýži
Mletá masa
Nasi Goreng - indonézská směs na rýži, nudle
Orientální koření - pikantní směs
Paella - španělská směs na maso s rýží
Pampa Argentina - jemné grilovací
Party Mix Steak - hrubá směs na steaky
Pašerácké koření - na rožněná masa
Paštikové koření
Pečené kuřátko - jemná směs na pečení a gril
Pepř barevný celý - směs 5-ti druhů pepřů
Pepř citrónový s kari - na ryby, bílé maso
Pepř pařížský - směs na steaky a grilování
Perníkové koření
Pikantní nálev - nakládání okurek, hub, uzenin
Pikantní steak - ostrá pepřová směs na maso
Pikantní sýr - grilování, pečení, nakládání sýrů
Pizza směs
Polévkové bylinky
Polévkové koření (Vegeta) - bez glutamanu !!
Provensálské koření - směs bylinek
Ras El Hanout - arabská směs na maso
Ratatouille - na zeleninu
Roštěnkové koření
Ryby - jemné, aromatické
Salátové bylinky
Salátové koření
Sambal - ostrá indonézská směs
Staročeské koření - na pečená, dušená masa
Steak Benkor - jemná, dekorativní směs
Svařené víno - drcená směs (také do punčů)
Svíčková - základ do omáček
Špagety a těstoviny
Tandoori-Masala - na pečení kuřat (2 druhy)
Tikka-Masala - na kuřecí maso (ostré)
Toskánské koření - maso, těstoviny, rajská ...
Trampské koření - na grilování, pečení
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Tzatziky - na saláty
Valencie - steaky, grilování (masa i zeleniny)
Vídeňské chlebové koření
Zahradní pochoutka
Zátar
Zvěřina

Zelené ochucené čaje
Aloe Vera - Earl Grey Green
Jahody v šampaňském
Jasmínový - Malý Buddha
Touareg (s marockou mátou)
Vanilla Green
Polofermentované čaje - Oolong
High Mountain Oolong (Čína)
Milky Oolong (Čína)
Tie Guan Yin (Čína)

Čaje
Černé čaje
Assam, Darjeeling, Nilgiri (Indie)
Golden Nepal SFTGFOP
Nuwara Eliya OP (Ceylon)
Dimbula Uduwela (Ceylon)
Yunnan Dian Hong (Čína)
Pu-Erh "Čaj čínských císařů"
English Breakfast (směs)

Rooibos - jihoafrický bylinný čaj
Rooibos - červený - neochucený
Rooibos - červený- ochucený:
Medový sen
Noc v Káhiře
Pomelo - Red Baron

Zelené čaje
Assam Green (Indie)
Darjeeling Green (Indie)
Bancha, Sencha (Japonsko)
Genmaicha (Japonsko)
Joongjak (Korea)
Nepal Green Tea
Lung Ching - "Dračí studna" (Čína)
Green Snail - "Zelený šnek" (Čína)
Gunpowder - "Nebeský chrám" (Čína)
Young Hyson (Chun Mee - Čína)
Vietnam Ché ngon So
Pu-Erh Green (Čína)

Bylinné čaje
Lapacho - kůra jihoamerického stromu
Vilcacora - Uňa de Gato (kůra jihoam. stromu)
Catuaba - přírodní afrodisiakum
Máta peprná
Máta Nana
Jasmín - květ
Citrónová tráva (citronela)
Ostropestřec mariánský
Ovocné čaje
Borneo
Brusinkové pokušení
Indiánské léto
Krbový plamen

Bílé čaje
Pai Mu Tan - "Bílá pivoňka" (Čína)
White Hair (Čína)
Silver Pearls (Čína)

Ovocné čaje bez ibišku
Maliny v medu
Sladký pomeranč

Černé ochucené čaje
Earl Grey - Rose Congou
Pacific sun
1000+1 noc (černý+zelený)

Ceylonské čaje - balené
sypané i porcované čaje značek
Basilur, Tarlton, Akbar, JafTea
Tipson, Greenfield, Eminent ...
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Sobota 8.30 - 12.00

Potoky 552 (areál fy Meta - nad hotelem Ondráš) , 760 01 Zlín

Speciality

Koření

Sojová omáčka světlá - Čína
Sojová omáčka tmavá - Čína
Sojová omáčka tmavá Premium - japonský typ
Sojové klíčky v nálevu - Thajsko
Švestkové víno - Japonsko
Teriyaki marináda (bez glutamanu)
Tom Yum pasta na polévku - Thajsko
Ústřicová omáčka - Lee Kum Kee, Čína
Ústřicová omáčka - Exotic Food, Thajsko
Wasabi - ostrá křenová pasta na sushi
Worcestrová omáčka (bez glutamanu)
Zázvor růžový nakládany (na sushi) - Čína

Mate - cesmína paraguyajská
Mate Green (Brazílie)
Mate Lemon - čaj mate ochucený citronelou
Honeybush - jihoafrický bylinný čaj
Honeybush - neochucený

Speciality
Bambusové výhonky - Thajsko
Hoi Sin omáčka - ze sojových bobů
Houby černé (Jidášovo ucho) - Vietnam
Houby Šitake (houževnatec) - Čína
Chilli omáčka sladká - Thajsko (3 značky)
Chilli omáčka sladká s ananasem - Thajsko
Chilli omáčka ostrá - Cholimex, Vietnam
Chilli omáčka Sriracha - ostrá - Thajsko
Chilli omáčka typu Tabasco - Mida's, Indie
Chilli omáčka typu Tabasco - Grace, GB
Kari pasta červená - Exotic Food, Thajsko
Kari pasta zelená - Exotic Food, Thajsko
Kokosové mléko - Thajsko
Kokosový krém - Thajsko
Mango omáčka - Exotic Food, Thajsko
Mořská řasa Nori Sushi - Thajsko
Nudle s pohankou Soba - Chunsi, Čína
Nudle pšeničné Udon 3mm - Chunsi, Čína
Nudle pšeničné WOK - Yum Yum, Thajsko
Nudle pšeničné - Vimixa, ČR
Polévkové koření tekuté (bez glutamanu)
Polévky instantní - Yum Yum, Thajsko
Rybí omáčka - CaCom, Thajsko
Rýže - Sushi
Rýžové nudle široké - 5mm - Thajsko
Rýžové nudle vlasové - Thajsko
Rýžové víno na vaření Shao Xing - Čína
Rýžový ocet bílý - Čína
Rýžový ocet na sushi - Čína
Rýžový papír - Vietnam
Sambal Oelek - ostrá chilli pasta
Skleněné nudle - Čína
Sojová omáčka sladká hustá - Thajsko

Marinády tekuté - Progast
bez přídavných látek
Barbecue - Borůvková - Brusinková
Bylinková - Citrónová - Česneková
Gyros - Medová Pikantní - New York
Pfeferico - Pivní - Texas
Ostatní zboží
Glutaman sodný (= Wei-Su, Aji-no-moto ... )
Sůl černá - mletá
Sůl mořská - hrubá
Sůl himálajská - hrubá, mletá
Sůl uzená (kouřová) - mletá

Doplňky - Příslušenství
Hůlky jídelní - bambus, santal
Bambusová rohož na přípravu sushi
Rýžový porcelán - kalíšky, pepřenky
Čajové konvice, kalíšky, misky
Čajové hrníčky
Čajové soupravy keramické
Čajový teploměr
Papírové filtry na čaj
Čajítka - bavlněné síťky
Čajítka - bambusové sítka (2 druhy)
Čajítka - nerez (koule, kleště, sítka ...)
Čajové plechové dózy
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Anýz - celý, mletý
Asafoetida ("Čertovo lejno") - mletá
Badyán celý - hvězdičky, zlomkový
Badyán mletý
Bazalka list
Bobkový list - celý, mletý
Celer - list, kořen
Cibule - mletá, řezaná
Citrónová kůra strouhaná
Česnek - granulát, plátky
Česnek medvědí - list
Estragon nať drcená
Fenykl - celý, mletý
Hořčice bílá semínko - celá, mletá
Hořčice černá semínko
Hřebíček - celý, mletý
Chilli Habaňeros mleté - extra pálivé !!
Chilli Chipotle - mleté (uzené chilli)
Chilli Jalapeňo zelené - mleté
Chilli mleté
Chilli drcené - červené bez semínek
Chilli papričky celé - 1-3cm červené
Jalovec - celý, drcený
Kardamom zelený - celý, mletý, loupaný
Kari listy
Karotka kořen
Kmín - celý, drcený, mletý
Kmín černý - černucha
Kmín římský (cumin) - celý, mletý
Kopr - list, semínko
Koriandr list
Koriandr semínko - celé, mleté
Kurkuma mletá
Lékořice kořen
Levandule květ
Libeček list
Lněné semínko
Majoránka drcená
Muškátový květ mletý
Muškátový oříšek - celý, mletý
Nové koření - celé, mleté
Oregano (dobromysl) - celé, mleté

Paprika pálivá
Paprika sladká maďarská (ASTA 100)
Paprika sladká španělská (ASTA 140)
Paprika sladká uzená
Pažitka
Pepř bílý - celý, mletý
Pepř černý - celý, mletý
Pepř červený (růžový)
Pepř kayenský - mletý
Pepř sečuánský
Pepř zelený - celý, mletý
Petržel list
Pískavice (řecké seno) - mletá
Pomerančová kůra mletá
Puškvorec
Rajčatové vločky
Rozmarýn - celý, mletý
Saturejka
Sezamové semínko - bílé
Skořice celá - řezaná, tyčová
Skořice drcená
Skořice mletá
Skořice ceylonská - řezaná, mletá
Sumah
Šafrán celý
Šalvěj nať - mletá, řezaná
Tymián list - celý, mletý
Vanilka lusk - celý, mletý
Zázvor - celý loupaný, mletý

Směsi koření
Adamova žebra - pikantní medová žebírka
Adžika - jemné univerzální koření
Aglio Peperoncini - pikantní
Amazonia Grill - na steaky, grilování
Americké brambory - kořenící sůl
Arabské koření - na maso, zeleninu, kuskus
Asado - argentinské koření na ryby a steaky
Aztécký poklad - pikantní
Baby Grill - jemná směs vhodná pro děti
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