
Jméno 
Číslo 

soutěžícího
Škola Název pokrmu

Sandra Oberreiterová 1
Kuřecí supreme na bylinkách s batátovo - květákovým pyré s bramborovými 
věžičkami, s česnekovou a restovanou zeleninou 

Natálie Dvořáková 11
Kozí sýr v ořechové krustě s věžičkou z červené řepy a celerovo - jablkovým 
salátem

Tereza Pekařová 2
Pečený kuřecí supreme, bramborové pyré s lanýžovým máslem, mrkvové pyré, 
glazovaná zelenina, žampiony, smetanová omáčka

Jana Rejnušová 12 Tartar a rolka z červené řepy, majonéza z kešu ořechů

Marcel Chromý 3
Kuřecí prsíčko supreme na tarhoňovém lůžku se zeleninou, hráškovým pyré a 
holandskou omáčkou

Dáša Marténková 13
Předkrm z červené řepy s kozím sýrem doplněný variací oříšků, řepno-
brusinkovou omáčkou a křupavou ozdobou.

Martin Havlíček 4
Kuřecí supreme, topinamburové a mrkvové purée, omáčka z Portského vína se 
sušenými jablky

Bianca Krutišová 14 Marinovaná červená řepa s máslovou dýní a pěnou z kozího sýra

Kateřina Večeřová 5 Opečené kuře supreme s hráškovým pyré a petrželovými brambory

Natálie Jeřábková 15 Marinovaná červená řepa s kozím sýrem

Michaela Batelková 6
Kuřecí prsa supreme plněná pancettou, žampiony Portobello a baby špenátem 
s pomerančovou omáčkou a zeleninovým krupetem

Daniel Kadera 16
Noky z pečené červené řepy s bylinkovou omáčkou, riccotou s pistáciemi a 
kajenskou feferonkou, focacca se sušenými rajčaty

František Cakl 7 Kuřecí supreme, salát z černé čočky s lanýžovým olejem, kari omáčka

Eliška Horká 17 Pralinky z červené řepy s Balkánem a Tofu

Michaela Prášilová 8
Kuřecí supreme plněný mandlovou bylinkovou náplní, mačkané brambory se 
špenátem ve filo těstě, grilovaná zelenina se šafránovou omáčkou

Blažena Trdá 18 Kapsičky z červené řepy s kozím sýrem a vlašskými ořechy v medu

Ondřej Brtník 9 Pikantní kuřecí prsa supreme podávané na dýňovém pyré s fresh brambory

Alexandr Polzer 19
Směs listových salátů podávané s pečenou červenou řepou, bylinkovým 
dresinkem a redukcí z fresh šťávy z červené řepy

Filip Vala 10
Pečené kuřecí prso "Supreme" protýkané baby karotkou s batátovým sufflé, 
hráškovým pyré a omáčkou demi glace

Žaneta Nováková 20
Rotunda z marinované červené řepy s kozím sýrem s bylinkami a fridátovým 
chipsem

SOŠ a SOU Třešť 

HŠ Světlá a SOŠ řemesel 
Velké Meziříčí

SŠ gastronomická Adollfa 
Kolpinga

 

SŠ informatiky a 
cestovního ruchu SČMSD 

Humpolec, s.r.o. 

SOŠ a SOU obchodu a 
služeb Chrudim

OA a Hotelová škola 
Třebíč  

SŠ řemesel a služeb 
Moravské Budějovice

SŠ obcodní a služeb 
SČMSD Žďár nad 

Sázavou, s.r.o. 

OA, SZŠ a VOZŠ, SOŠS 
Jihlava

OA a Hotelová škola 
Havlíčkův Brod   
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