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PRAHA - Ač už absolvoval iednu
se suými neibližšími, včera to bylo o ofi-
cialitách. A také luxusu. Miloš Zeman (7O)
si totiž pozval na Hrad vybrané státní čini-
tele, A naservírovaliim zlato!

přijel také exprezident Václav
Klaus (73).

komornílurus
Akce se konala v takzvané
>>kulaté jídelně< Pražského
hradu a dle vyjádření pre-
zidentova mluvčího Ji-
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vera Renovica
Zbyněk Pecák, KPR

od šesté večemí na nádvo-
ří Pražského hradu pfijíždě-
ly kmuzíny. Z nlch vystupo-
vali sáúí předs€vitelé včet-
ně preq!éra Bohuslava Sobot-
ky (42, CSSD), ministra finan-
cí Andreje Babiše (60, ANO)
či těch, kteří už majíwcholnou
politiku za sebou. Popřát totř
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nou záežitost< s
pouze osmi hos-
ty. Jenže jídel-
ní lístek vypoví-
dal o něčem ji
ném - konlaét-
ně, že Zeman, §

kery má siim nej- §
raději brambory na
loupačku, lrvůli sv/m
hostum vsadil na luxus.
PŤípadně se nechal inspřo-
vat na své nedávné státrí ná-
vštěvě Francie.

24 kalátů v žaludtul
Na dezert, tedy skořicové želé,
tak kuchaři nasypali íakzva-
né jedlé zlato. A nejde o žád-
nou napodobeninu. Culaáři to-
tiž propadli nejnovějšímu tren-
du a zdobí výďedky své práce
jedlými ozdobami z prav€lto
24kuátov€ho zlata. Cena? Na-
přftlad balení l50 z|atých jed-
lých hvězdiček se prodává na
intemefu za 1200korun.

Nejde o
recept, nýbrž
o způsob
jemného
krájení dle
francouzské
terminologie.

a Opět typicky
francouzská' záležitost - ,]
koláč bez

"' mouky, z něhož
má správně
hořká čokoláda' vytékat jako

,] láva.
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Lehká a
nadýchaná
pěna, Kerá
se připravuje
ze syrových
vajec,
smetany
a dalších
ingrediencí,
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;Í.l, Francouzská
i omáčka z
l] másla, žloutků
i a rajčatového

pyré. Je
variací na
známou
omáčku
holandskou.


