Z wielką przyjemnością witamy Państwa
w restauracji Opavska.
Mamy nadzieję, że jej wnętrza będą odpowiednim miejscem
zarówno dla rodzin, przyjaciół czy biznesmenów.
Proponowane dania opieramy na rodzimej kuchni, a zbieg kultur:
śląskiej i czeskiej daje doskonałą okazję do zakosztowania ich
tradycyjnych smaków. Stąd w naszym menu wiele potraw w
towarzystwie różnych knedli czeskich, mięs przyrządzanych wg ich
receptur, śląskich klusek i piwa jak u naszych sąsiadów.
Życzymy miłych chwil w naszej restauracji i zachęcamy do
organizacji rodzinnych przyjęć oraz różnych imprez
okolicznościowych.
Smacznego!
Racibórz ul. Opawska 114
tel. 698 101 888
restauracjaopavska@onet.eu
facebook.com/restatauracjaopavskaraciborz
www.opavska.pl
Godz. otwarcia
pn. - pt. od 13.00
sob.- ndz. od 12.00

PRZYSTAWKI
Smažené bramborové noky s omáčkou

17 zł

smażone szarpane ciasto czeskie 8 szt. z dwoma rodzajami sosów

Langosz

18 zł

smażone ciasto drożdżowe w formie placka,
podawane z sosem czosnkowym i tartym serem

Carpaccio z buraka

22 zł

burak w plastrach z prażonymi orzechami włoskimi, parmezanem,
roszponką, dressing cytrynowy

Deska serów smażonych

36 zł

Rozmaitości serowe w smakach od łagodnych do pikantnych
podawane z różnymi sosami (dla 2-3 osób)

ZUPY
Domowy rosół

14 zł

podawany z makaronem, marchewką i pietruszką

Zupa cebulowa na ciemnym piwie NOWOŚĆ

15 zł

podawana z grzankami i parmezanem

Krupnik na gęsinie z grzybami NOWOŚĆ
Kasza pęczak z grzybami, gęsiną i zieloną pietruszką

16 zł

DANIA GŁÓWNE
Czeskie specjały
Smažený sýr s hranolkami a tatarskou omáčkou

29 zł

smażony ser z frytkami, mix sałat, sos tatarski

Bramborové placky se sýrem a houbami

29 zł

placki ziemniaczane z kminkiem, faszerowane serem i pieczarkami,
z sosem czosnkowym

Kachní stehno

39 zł

udko z kaczki, czeski knedlik, czerwona kapusta

Svíčková na smetaně

41 zł

policzki wołowe w sosie z warzyw z kleksem śmietany,
żurawina, czeski knedlik

RYBY
Pstrąg na maśle w całości

38 zł

frytki, surówka

Dorsz smażony
puree ziemniaczane, palony kalafior, sos cytrynowy

38 zł

DANIA GŁÓWNE
Nasze specjały
Pierogi z kaczką i kaszą bulgur NOWOŚĆ

26 zł

Szarpane mięso z kaczki z kaszą w pierogach na palonym maśle
z rozmarynem, domowy chutney jabłkowy z chilli (8 szt.)

Sznycel po „bolońsku” NOWOŚĆ

39 zł

Polędwica wieprzowa w chrupiącej panierce z szynką parmeńską
oraz parmezanem, ziemniaki w ziołach z patelni,
cząstka cytryny, mix sałat

Gęsie „pipki”

NOWOŚĆ

34 zł

Potrawka z gęsich żołądków z grzybami leśnymi, knedel,
buraki marynowane w musztardzie

Ragout z jelenia

44 zł

Gulasz z jelenia z warzywami korzennymi i grzybami, chrupiący knedel rozmarynowy

Dziki burger NOWOŚĆ

34 zł

Szarpana dziczyzna, rukola, czerwona cebula,
ogórek konserwowy z chilli, domowy sos BBQ z aromatem suszonej śliwki,
serwowany z krążkami cebulowymi.

Niedzielny obiad

36 zł

rolada wieprzowa z sosem, kluski śląskie, modra kapusta

Golonko pieczone na piwie (na zamówienie)
Golonko z kością, pieczywo, chrzan, musztarda, ogórek konserwowy

Wymagane wcześniejsze zamówienia, informacja u kelnera

55 zł

Dla dzieci
Knedliki z owocami

22 zł

podawane z masełkiem i cukrem lub polewą

Nuggetsy

23 zł

fileciki drobiowe w panko, frytki, ketchup

SAŁATKI
Grecka

29 zł

mix sałat, ogórek, pomidor, cebula, oliwki, ser feta, sos winegret

Halloumi

32 zł

mix sałat, grillowany ser halloumi, soczysta żurawina,
prażone orzechy nerkowca, łagodny sos musztardowy

Szarpana kaczka

34 zł

rucola, gruszka w syropie, szarpane mięso z kaczki,
burak marynowany, prażone orzechy laskowe, sos balsamiczny
(do wszystkich sałatek serwujemy pieczywo pszenne)

MAKARONY
Pappardelle z kurczakiem

32 zł

makaron pappardelle z piersią kurczaka, sos szpinakowy,
suszone pomidory

Pappardelle z podgrzybkami

34 zł

makaron pappardelle, smażone podgrzybki z cebulką i sosem ze śmietany
z dodatkiem białego wina z parmezanem i pietruszką

DESERY
Malinowa uczta

22 zł

maliny na gorąco, lody, bita śmietana

Niebiański sekret

21 zł

lody, bita śmietana, wiórki czekolady, polewa

Witaminowe szaleństwo

22 zł

owoce i bita śmietana

Kawa mrożona

19 zł

kawa, lody waniliowe, bita śmietana, polewa

Lody „Miś”

19 zł

lody, lentilki, polewa

Niespodzianka

23 zł

lody, bita śmietana, owoce, polewa

Szarlotka na gorąco

22 zł

z lodami i bitą śmietaną

Brownie

NOWOŚĆ

24 zł

Ciasto czekoladowe, marynowana śliwka,
krem karmelowy ze szczyptą soli i prażonymi orzechami ziemnymi

Czekolada na gorąco

Desery

16 zł

NAPOJE GORĄCE
Kawa z ekspresu
Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Herbata Sir William’s
Dzbanek herbaty Richmont

10 zł
10 zł
11 zł
11 zł
9 zł
11 zł

NAPOJE
Coca-Cola original
Coca-Cola zero cukru
Fanta, Sprite
Kinley Tonic
Kropla Beskidu naturalna woda mineralna niegazowana
Kropla Delice naturalna woda mineralna gazowana
Fuze tea cytrynowa z trawą cytrynową, brzoskwiniowa z hibiskusem
Cappy

0,25l
0,25l
0,25l
0,25l
0,33l
0,33l
0,25l
0,25l

6
6
6
6
6
6
7
7

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

pomarańczowy, jabłkowy, multiwitamina, czarna porzeczka, grejpfrutowy

Sok bananowo-porzeczkowy
Burn napój energetyzujący
Lemoniada cytrynowa (w okresie letnim)
Lemoniada cytrynowa w dzbanku
Herbata mrożona Richmont

0,25l
0,25l
0,30l
1,0l
0,30l

8 zł
8 zł
9 zł
18 zł
12 zł

SOKI NATURALNE
Sok
Sok
Sok
Sok

z jabłek
z pomarańczy
z grejpfrutów
mieszany

300
300
300
300

ml
ml
ml
ml

15
16
18
18

zł
zł
zł
zł

PIWA (BECZKOWE)
Pilsner Urquell
Pilsner Urquell
Pilsner Urquell starter

500 ml
12 zł
300 ml
11 zł
3 x 200 ml 13 zł

nalewane na 3 sposoby: Cochtan, Hladinka, Mliko

Rzezane

500 ml

13 zł

500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
400 ml

9 zł
9 zł
9 zł
9 zł
9 zł
9 zł
8 zł

PIWA (BUTELKOWE)
Książęce Złote Pszeniczne
Książęce Cherry Ale
Książęce Porter
Lech Premium
Kozel černý
Tyskie Gronie
Hardmade
gruszkowy, malinowy

PIWA (BEZALKOHOLOWE)
Lech Free Lager
Lech Free

500 ml
500 ml

9 zł
9 zł

limonka z miętą, arbuz z mięta, granat i acai

Kozel
Po raz pierwszy uważony w małej czeskiej wiosce Velké Popovice już w 1874 roku. Kozel dostępny jest
w dwóch wariantach: Kozel Ležák jasny - lager o pełnym smaku i chmielowej goryczce oraz Kozel
Černý - ciemnorubinowe piwo o delikatnie karmelowych nutach smakowych.

Pilsner Urquell
Po raz pierwszy uwarzony został w 1842 roku w nowo wybudowanym browarze w czeskim Pilznie
przez mistrza piwowarskiego i wizjonera Josefa Grolla. Do dziś warzony jest wyłącznie z trzech
składników: miękkiej pilzneńskiej wody, jasnego słodu jęczmiennego i żateckiego chmielu.

DRINKI ALKOHOLOWE
Kamikaze

18 zł

wódka, blue curacao

Barman

19 zł

wódka, sok z cytryny, syrop cukrowy, lód

Jägerbomb

20 zł

likier Jägerbomb, burn, lód

Cosmopolitan

20 zł

wódka, likier pomarańczowy, sok żurawinowy, sok z limonki, lód

Mojito

21 zł

rum, limonka, cukier trzcinowy, woda gazowana, mięta, lód

Spritz

22 zł

wino Prosseco, Aperol, woda gazowana, lód

Sex on the beach

23 zł

wódka, likier brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, sok z żurawiny, lód

Miłosne marzenie

24 zł

likier malibu, likier brzoskwiniowy, blue curacao, sok ananasowy, lód

GRZAŃCE
Grzane piwo
Grzane wino

500 ml
300 ml

16 zł
14 zł

DRINKI BEZALKOHOLOWE
Kopciuszek

16 zł

sok pomarańczowy, sok ananasowy, woda gazowana, sok z cytryny, sok z żurawiny, lód

Shake

16 zł

lody waniliowe, owoce, mleko

Mojito bezalkoholowe
limonka, cukier trzcinowy, sprite, mięta, lód

18 zł

Rum
Rum Havana Club

40 ml 7 zł

Cognac, Brendy
Metaxa 5*

40 ml 11 zł

Gin
Gin Lubuski

40 ml 6 zł

Wódki

Alkohole

ALKOHOLE

Whisky
Ballentine’s Finest 40 ml 9 zł
Ballentine’s 12yo 40 ml 12 zł
Jack Daniel’s
40 ml 12 zł
Johnnie Walker Red 40 ml 9 zł
Johnnie Walker Black 40 ml 12 zł
Jemeson
40 ml 8 zł
Chivas Regal 12
40 ml 12 zł

Likiery
Martini

80 ml 14 zł

Aperitif
Malibu
Martini

40 ml 7 zł
80 ml 14 zł

Wiśniówka
40 ml
Wyborowa
40 ml
Żubrówka
40 ml
Żołądkowa Gorzka 40 ml
Żołądkowa De Lux 40 ml
Absolut
40 ml
Becherovka
40 ml
Jägermeister 40 ml
Wyborowa
500 ml
Wyborowa
700 ml
Absolut
500 ml
Absolut
700 ml

6 zł
6 zł
6 zł
6 zł
6 zł
7 zł
7 zł
7 zł
55 zł
65 zł
75 zł
95 zł

WINA
Białe czeskie

Czerwone włoskie

PÀLAVA – winnica Pavlovín

NERO D’AVOLA– SHIRAZ

- kieliszek 13 zł, butelka 65 zł
Półsłodkie. Typowe wino z czeskich Moraw,
kolor żółto zielony z refleksami słomy, zapach
bardzo intensywny szczepowy przypominający
zapach róży, lilii i skórki pomarańczowej. Grono
późno zbierane z dużą zawartością
cukru. Doskonale nadaje sie jako aperitif, do
lekkich sałatek i drobiu.

- kieliszek 11 zł, butelka 55 zł
wytrawne, głęboka czerwono-rubinowa barwa,
aromat jeżyn i śliwek oraz korzenne nuty
cynamonu i goździków. Świetnie pasuje do mięs
z grilla, dziczyzny.

TRAMIN CERVENY – winnica Bzenec
- kieliszek 11 zł, butelka 55 zł
Półwytrawne. Bardzo aromatyczne o wyraźnym
korzennym smaku i aromacie, kolor ciemno
słomkowy z refleksami pomarańczy, intensywny
zapach dojrzałych melonów i mango, z finiszem
korzennym. Nadaje sie jako aperitif oraz do dań
z drobiu, sałatek, twardych serów.

VELTINSKE ZELENE – winnica Lahofer
- kieliszek 11 zł, butelka 55 zł
Wytrawne. Bardzo zharmonizowane o większej
zawartości kwasów, mało korzenne o
przyjemnym smaku i bukiecie miodu lub kwiatu
lipy. Wyczuwalne aromaty pieprzowe, gorzkich
migdałów, delikatny finisz dymu
tytoniowego. Pije się młode i świeże.

Białe włoskie musujące
PROSECCO
- kieliszek 12 zł, butelka 60 zł
wytrawne, musujące o niepowtarzalnym
owocowym bukiecie z nutą kwiatów akacji.
Pasuje do wszystkich dań.

DOLCE NOVELLA
- kieliszek 13 zł, butelka 65 zł
słodkie wino, czerwono-rubinowa barwa, na
podniebieniu czuć intensywny aromat świeżych
owoców, dobrze zbalansowany smak.
Szczególnie polecany do ciast, tortów. Świetnie
także jako aperitif.

Czerwone musujące
SANGUE DI GIUDA
- kieliszek 12 zł, butelka 60 zł
półsłodkie, intensywna czerwona barwa, lekki
delikatny smak. Lekkie musowanie dodaje winu
świeżości. Szczególnie polecane do deserów,
ale sprawdzi się też świetnie w towarzystwie
wędlin i serów.

