

JMENNÝ REJSTŘÍK

bůček lahůdkový	121
	~ ovarový	144
cibule smažená	171
guláš domácí hovězí	 158
	~ sereďský	160
	~ turistický	161
jaternice dožínkové	134
	~ šarišské	135
klobása bratislavská	87
	~ detvianská	88
	~ horácká	68
	~ hronská	20
	~ ipeľská	21
	~ na grilování	119
	~ levočská	22
	~ levočská lahůdková	23
	~ lužnická	69
	~ magurská	89
	~ novozámecká	90
	~ orlická	184
	~ pikantní	185
	~ pohronská	24
	~ sereďská	91
	~ sigordská	25
	~ slatinská	26
	~ súľovská	27
	~ turistická	187
	~ vánoční	130
	~ vánoční – polokonzerva	188
koleno dušené ALEX	174
krev dušená	162
krém játrový	143
	~ lahůdkový	149
lalok domácí uzený	115
luncheon meat pork speciál	163
	~ VÍKEND	164
mozaika košická	120
	~ lázeňská	122
	~ račianská dietní	129
nářez APOLO	178
	~ masový ŠARIŠ	166
	~ šunkový	181
	~ turistický	167
paprikáš dršťkový	159
párky bratislavské	14
	~ debrecínské	15
	~ EXTRA	17
	~ frankfurtské	182
	~ lahůdkové	183
	~ luxusní pikantní	16
	~ SPARTAK	18
	~ tatranské	186
	~ zámecké	189
	~ z koňského masa	19
pličky vepřové s uzeným masem	169
pomazánka bačovská	146
	~ BONA	150
	~ CAMPING	151
	~ DELIKÁT	152
	~ FORTE	153
	~ játrová	147
	~ játrová pochoutková	142
	~ KARAVAN	154
	~ karpatská	148
	~ račianská masová	156
	~ z vepřového masa	155
pork loin	179
prejt zabijačkový	136
roláda	domácí 	112
	~ jazyková hovězí	116
	~ karpatská	118
	~ mozaiková	125
	~ púchovská	128
	~ vážská	131
salám belianský	70
	~ brněnský	38
	~ čingovský	71
	~ Devín	92
	~ dietní	39
	~ dúbravský	94
	~ fatranský	95
	~ gazdovský	40
	~ handlovský	41
	~ Hornád	96
	~ hornozoborský	98
	~ hrušovský	42
	~ humenský	72
	~ inovecký	73
	~ Javorina	43
	~ jemnozrnný trvanlivý	74
	~ kapiový	44
	~ karpatský	75
	~ klatovský libový	45
	~ konzumní	32
	~ koňský točený	33
	~ koňský turistický	76
	~ lázeňský libový	46
	~ levický	47
	~ linčianský	48
	~ liptovský	50
	~ liptovský jemný	49
	~ malokarpatský	99
	~ martinský	51
	~ Medzev	100
	~ metský	124
	~ mortadelový	52
	~ myjavský	53
	~ Nitran	101
	~ pálavský trvanlivý	77
	~ piešťanský	54
	~ pikantní	55
	~ plzeňský	56
	~ podunajský	102
	~ popradský trvanlivý	78
	~ povážský	103
	~ pražský	57
	~ prešovský	79
	~ prešovský kabanos	34
	~ pribinský	104
	~ prievidzský	35
	~ přesnídávkový	58
	~ příbramský	80
	~ púchovský	105
	~ sereďský	106
	~ sliačský	60
	~ Start	107
	~ s telecím masem	59
	~ strážovský	81
	~ sušický	82
	~ tatranský	84
	~ tatranský jemnozrnný	83
	~ táborský koňský	36
	~ točený	37
	~ tokajský	108
	~ topoľčianský	61
	~ trnavský	62
	~ turistický paprikový	85
	~ vihorlatský	86
	~ vinohradský	63
	~ Vršatec	109
	~ Vtáčnik	110
	~ zabijačkový	137
	~ záhorský	64
	~ žitavský dietní	65
slanina domácí uzená	113
	~ paprikovaná	126
směs masová	165
	~ masová – topinka	157
srdce vepřové na majoránce	170
sýr bratislavský játrový	141
šály domácí uzené	114
šunka	Bohemia 	172
	~ dušená	173
	~ hovězí	175
	~ hovězí DEBORA	176
	~ karlovarská	117
	~ košická	177
	~ pinzgavská	127
	~ pražská libová	180
tlačenka domácí uzená	138
	~ moravská	139
	~ zvolenská	140
uzenky lázeňské	28
	~ metské	123
vemínko na paprice	168
vuřty		29
zásmažka	171

