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apple cider (US)  jablečný mošt 
a teaspoonful for each cup and 
one for the pot 

 kávová lžička na šálek a jedna navíc 

alcoholic drinks  alkoholické nápoje 
an excellent brand of tea   vynikající značka čaje 
apple strudel  jablkový závin 
barbecue  opékat na rožni, na jehle nebo na otevřeném ohni 
beer and ale  pivo a anglické pivo  
bitter  hořký, trpký; hořké pivo  
black coffee  černá káva 
brown ale  tmavé pivo 
buffet supper   studená večeře  
caffeine  kofein 
cappuccino  kapučíno 
chips (GB)  hranolky, pommes frites 
Christmas pudding (GB)   vánoční pudink 
cider (GB)  nápoj vyrobený z jablek 
(club) soda (US)  soda 
cocktail drinks  koktejly 
coffee  káva 
coffee grinder  mlýnek na kávu  
   
coffee grounds  kávová sedlina 
coffee machine (GB)  kávovar 
coffee maker (US)  kávovar 
coffee mill  mlýnek na kávu  
   
coffee with cream (GB)  káva s mlékem 
convenience food  jídlo určené k rychlé přípravě 
cook-chill foods  dovážené zmrazené jídlo   
cooking  vaření; kuchyně 
Cornish pasty  specialita z Cornwallu 
cuisine  kuchyně 
dark beer (US)  tmavé pivo 
decaf (infml)  káva bez kofeinu 
decaffeinated coffee  káva bez kofeinu 
deep dish (US)  pizza se silnou vrstvou těsta; koláč se silnou vrstvou náplně 
drink sb's health  pít na zdraví někoho 
expresso  espreso 
fast food  fast food 
fillet  plátek, řízek 
filtered coffee  překapávaná káva 
fish and chips  ryba s hranolky 
fruit juice  ovocný džus 
ginger ale  zázvorové pivo  
grounds  kávová sedlina 
haggis  skotské jídlo  
hard drinks (GB)  destiláty 
hot dog  párek v rohlíku 
ice cube  kostka ledu 
Irish stew  irská specialita 
junk food  junk food 
kettle for boiling water  konvice na vodu 
lager  ležák, pivo 
lamb chops  jehněčí kotlety 
latte (US)  káva s horkým mlékem 
leg of lamb  jehněčí kýta 
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lemonade  limonáda 
liqueur  likér 
liquor (US)  destilát 
malt  slad; karamelový nápoj 
malt whisky   sladová whisky 
malted milk (US)  karamelový nápoj 
milkshake (GB)  mléčný koktejl 
mineral water  minerální voda, minerálka 
mixers  nealkoholické nápoje 
orange squash  pomerančová šťáva 
party   večírek 
percolated coffee  překapávaná káva 
pint  pinta 
plain water  obyčejná voda 
pop  ochucený nealkoholický nápoj s bublinkami 
pure  čistý 
put the kettle on  postavit na čaj 
ready-to-cook  polotovar  
ready-to-serve  jídlo 
real ale  pivo 
real or instant coffee  zrnková nebo instantní káva 
roast chicken  pečené kuře 
roast turkey  pečený krocan 
rump  kýta 
sauerkraut   kyselé zelí 
scotch on the rocks  skotská s ledem 
shake (US)  mléčný koktejl 
short (GB)  panák 
shot (US)  panák 
soda (pop) (US)  limonáda 
soda (water) (GB)  soda 
soft drinks  nealkoholické nápoje 
spare ribs  grilovaná žebírka 
sparkling wine  šumivé víno, sekt 
spirits  lihoviny 
spirits (GB)   destiláty 
squash  nápoj z rozmačkaného ovoce 
Sunday joint  klasický nedělní oběd  
tap water  voda z vodovodu 
teapot rinsed with hot water  konvice vypláchnutá horkou vodou 
teetotaller  abstinent 
toast  připít; přípitek 
Turkish  turecký 
vintage wine  archívní víno 
whiskey (US & Irish)   whisky 
whisky (GB)  whisky 
wine  víno 
Yorkshire pudding  příloha 
 


