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nejvíc, co často vaříte, co si 
dáváte v restauraci?

Dívka:
Polívku máme oba nejradši 
rajskou nebo klasickej vývar. 
Jako hlavní chod si Tom většinou 
dává… steak s hranolkama a já 
spíš kuřecí nebo krůtí maso s rýží 
nebo rybu. A dezert… Tom moc 
sladký nemusí, ale já mám ráda 
čokoládový dorty.

Babička:
A předkrm?

Dívka:
Tak to už vůbec nevím.

Maminka:
Tak začneme teda předkrmem. 
Klasika je třeba šunková rolka 
s křenovou šlehačkou, nějaká 
paštika nebo parmská šunka se 
žlutým melounem.

Dívka: 
My jsme si říkali, že tam chceme 
co nejvíce z české kuchyně, 
ale v moderní podobě. Takže 
mandlová paštika s omáčkou 
z lesního ovoce.

Babička:
To zní dobře.

Dívka: 
Aaaa… Jen jsem vám zapomněla 
říct, že tam bude taky spousta 
vegetariánů, takže vždycky 
vybereme ještě i bezmasou 
variantu. 

Babička:
Například?

Dívka:
Tak tady třeba mozzarellu 
s rajčátky, bazalkou a bagetkou.

Babička:
Aha, dobře.

Maminka:
Tak, předkrm máme. A co 
polévka?

Dívka:
Mami, babi, děkuju moc, že to se 
mnou všechno naplánujete.

Babička:
Maruško, ale od toho jsme přece 
tady. Jsme rády s maminkou, že ti 
můžem’ pomoct.

Maminka:
Přesně tak! 

Dívka:
Taky neznám lepší kuchařky, než 
jste vy dvě, takže není nikdo, kdo 
by mi mohl poradit líp!

Maminka:
A čím teda začneme?

Dívka:
Takže… Potřebuju vymyslet 
v podstatě celý svatební menu. 
Sepsat jednotlivý chody, vybrat 
dort a tak… 

Maminka:
A Tomáš o tom rozhodovat 
nechce?

Dívka:
Ne, nechal to celý na nás, prý věří 
tomu, že to vybereme tak, že bude 
chutnat všem včetně něj. 

Babička:
A kolik teda chcete chodů, 
Maruško?

Maminka:
Obvykle bývají na svatbách čtyři 
chody, ne?

Dívka:
Jo, čtyři – předkrm, polívka, 
hlavní chod a dezert. Na oběd. 
A pak dort a nějakej raut. 
Na večer

Babička:
Ufff, to bude spousta jídla.

Dívka:
To jo… A vůbec nevím, podle 
čeho se rozhodovat.

Maminka:
Tak co vám s Tomášem chutná 
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Babička: 
Tady… Tady nabízí hovězí 
nebo kuřecí vývar s játrovými 
knedlíčky a zeleninou. Anebo 
krémové polévky, jako třeba 
hráškovou nebo houbovou.

Dívka:
Klasika je vývar, ale ten 
vegetariáni nebudou chtít. 

Maminka:
A co zeleninový vývar 
s bylinkovými knedlíčky? Co 
říkáš, to by mohlo vyhovovat 
všem.

Dívka:
Určitě. To je přesně ono. Klasika, 
ale moderní: lehká a zdravá.

Babička:
Tak to nám to jde docela rychle.

Dívka:
Už jen hlavní chod a dezert.

Babička:
Takže něco tradičního? 
Vepřo-knedlo-zelo? Svíčková 
na smetaně s knedlíkem? 
Pečená kachna se zelím? Řízky 
s bramborovým salátem?

Dívka:
Mám trošku strach, že je to 
všechno hrozně těžký a tučný. 
Tak asi tu svíčkovou na smetaně. 
Jednou jsem totiž měla 
vegetariánskou verzi s tofu a bylo 
to výborný. Tak to tam, mami, 
prosím napiš do poznámky.

Maminka:
Dobře.

Babička:
Ještě dezert… Buď můžete 
podávat svatební dort, anebo 
tady nabízejí i muffiny, sorbety, 
mražený čokoládový krém 
s ovocem, panna cottu…

Dívka:
Babi, co kdybys upekla ty skvělý 
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svatební koláčky? Ty mají všichni 
stejně nejradši!

Babička:
Ráda, Maruško. A chceš tam 
povidla anebo… nebo tvaroh?

Dívka: 
A můžeš prosím udělat oba 
druhy?

Babička: 
To víš, že ano.

Maminka:
Takže koláčky obstará babička 
a dort vybereme z katalogu? Tak 
já to jdu objednat. 


