
Jaromír Mánek
Glazovaná mrkev 
v sezamu s dušenou 
cizrnou a batáty

Stanislav Krpata
Pečené batáty s paprikou, 
cizrnou a grilovanou 
polentou, hořčičná 
omáčka

Richard Maršál
Krupoto se sušenými 
rajčaty, čočkou beluga 
a saturejkou, cizrnové 
placky se sýrem 
Halloumi, chilli majonéza 
s koriandrems koriandrem

Jiří Štarman
Zeleninové špagety 
s čočkovým bolognese 
a parmazánem

Jan Ubl
Bulgurové rizoto s dýní, 
červenou čočkou, šalotkou, 
česnekem a bylinkami, 
pyré z dýně a batátů

Michal Frič
Cizrna na rozmarýnu 
s křupavými kuličkami 
z jasmínové rýže

Daniel Dušek
Zeleninový karbanátek 
s čočkou obalený 
v hrachové strouhance, 
květákové pyré, zelenina 
na másle

Martin  Redl
Jarní závitek s černou 
čočkou, sýrem cottage, 
omáčka z pečených 
paprik, balzamiková 
redukce s jarní cibulkou

Jan Prušák
Cizrnové kuličky 
s pečenou  batátou 
a quacamole

Hana Hrbková
Cuketový tian plněný 
ragú z černé čočky 
a sýru ricotta

Jiří Šachl 
Čočkové kofty, 
podzimní salát 
z čekanky

Roman Preissler
Čočkové ragú, dýňové 
krokety se sýrem 
a omáčkou z pečených 
paprik a restované, žampiony

Jan Konečný
Cizrnový karbanátek 
s tvarůžkem a paprikovou 
omáčkou

Tomáš  Liebich
Quinoa se zeleninou, 
ragout z řepy a červené 
fazole, polentové noky 

Petra Tomšíková 
Salát z červené čočky 
s avokádovým krémem, 
cherry rajčátky a chipsem 
Fety  
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Margita Kuzevičová
Šošovicová fašírka 
s hubovým kuskusom

Štefan Bulík
Vychodňarský 
holúbok

Rastislav Slámka 
Cícerovo- fazuľový 
falafel, cviklové pyré, 
glazurovaný rúžičkový 
kel, redukcia balsamica 
s tymianom 

Kristián Kovács
Grilovaný balkánsky syr 
s restovanou šošovicou 
a cukrovým hráškom 
s pučenými batátmi s chilli 
a s marinovanou cviklou

Roman Vačko
Šošovicovo-ryžové guličky 
plnené mozzarellou, 
hokkaido krém, pečená 
cvikla, sezam

Peter Krupp
Tekvicová placka 
s červenou šošovicou 
a gaštanovým mousse , 
šípkový jus, pražený cícer, 
pažítkový olej

Jozef Kočiš
Cuketové tyčinky 
v bielkovej pene 
s prílohou

František  Sedlák
Šošovicové placky s pyré 
zo spáleneho karfiolu, 
cibuľková omáčka

Patrik Medek
Grilovaný pak choi 
so šošovicou beluga, 
medom a chilli s omáčkou 
z kokosového mlieka 
a chrumkavým tofu 

Michal  Štiblárik
Ragu zo zelených fazuliek, 
čiernej šošovice beluga, 
zemiaková kaša z pečených 
batátov, pošírované vajíčko  

Richard Katona
Grilovaný syr Halloumi, 
pečená zelenina s belugou 
a mätou, skaramelizované 
ríbezle na víne

Radoslav Lakatoš
Placky z čiernej šošovice, 
restovaný kel s pečenou 
tekvicou, hummus z mungo 
fazule a avokáda

Martin  Vencel
Kelový list plnený 
hubovým ragú s krúpami 
a šošovicou podávaný 
s tekvicovo-mrkvovým pyré 
a paradajkovým kaviárom

Zdenko Hanišák
Vegetariánska hubová 
mačanka
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