
English - Soups
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż linii.
http://www.angielski.alol.pl

Food/Soups

garlic soup

Food/Soups

chicken soup

Food/Soups

borsch, borscht

Food/Soups

white borscht

Food/Soups

broth, stock

Food/Soups

soup with cream
served cold, cold soup

Food/Soups

potato soup

Food/Soups

baked beans

Food/Soups

tripe, chitterlings

Food/Soups

fish soup
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Jedzenie/Zupy

zupa z kurczaka

Jedzenie/Zupy

zupa czosnkowa

Jedzenie/Zupy

barszcz biały

Jedzenie/Zupy

barszcz

Jedzenie/Zupy

chłodnik

Jedzenie/Zupy

bulion

Jedzenie/Zupy

fasolka po bretońsku

Jedzenie/Zupy

zupa ziemniaczana,
kartoflanka

Jedzenie/Zupy

zupa rybna

Jedzenie/Zupy

flaczki, flaki
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Food/Soups

sour rye soup, soup
made from fermented

rye flour

Food/Soups

split pea soup, pea
soup

Food/Soups

mushroom soup

Food/Soups

semolina

Food/Soups

cheese soup

Food/Soups

cabbage soup

Food/Soups

barley soup

Food/Soups

broth, chicken soup

Food/Soups

broccoli soup

Food/Soups

onion soup
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Jedzenie/Zupy

grochówka

Jedzenie/Zupy

żur, żurek

Jedzenie/Zupy

grysik

Jedzenie/Zupy

grzybowa

Jedzenie/Zupy

kapuśniak

Jedzenie/Zupy

zupa serowa

Jedzenie/Zupy

rosół

Jedzenie/Zupy

krupnik

Jedzenie/Zupy

zupa cebulowa

Jedzenie/Zupy

zupa brokułowa
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Food/Soups

lemon soup

Food/Soups

bean soup

Food/Soups

vegetable soup,
minestrone

Food/Soups

gazpacho

Food/Soups

goulash, stew

Food/Soups

cauliflower soup

Food/Soups

dill soup

Food/Soups

milk soup

Food/Soups

cucumber soup

Food/Soups

mushroom soup
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Jedzenie/Zupy

fasolowa

Jedzenie/Zupy

zupa cytrynowa

Jedzenie/Zupy

gazpaczo

Jedzenie/Zupy

zupa jarzynowa

Jedzenie/Zupy

zupa kalafiorowa

Jedzenie/Zupy

gulasz

Jedzenie/Zupy

zupa mleczna

Jedzenie/Zupy

zupa koperkowa

Jedzenie/Zupy

zupa pieczarkowa

Jedzenie/Zupy

zupa ogórkowa
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Food/Soups

beer soup

Food/Soups

nettle soup

Food/Soups

tomato soup

Food/Soups

crayfish bisque

Food/Soups

celery soup

Food/Soups

sorrel soup

Food/Soups

asparagus soup

Food/Soups

pumpkin soup

Food/Soups

lentil soup

Food/Soups

green pea soup
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Jedzenie/Zupy

zupa pokrzywowa

Jedzenie/Zupy

zupa piwna

Jedzenie/Zupy

zupa rakowa

Jedzenie/Zupy

zupa pomidorowa

Jedzenie/Zupy

zupa szczawiowa

Jedzenie/Zupy

zupa selerowa

Jedzenie/Zupy

zupa z dyni

Jedzenie/Zupy

zupa szparagowa

Jedzenie/Zupy

zupa z zielonego
groszku

Jedzenie/Zupy

zupa z soczewicy
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