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MODLITWA PRZED JEDZENIEM
Boże, dzięki Ci składamy
Za to, co spożywać mamy.
Ty nas żywić nie przestajesz,
Pobłogosław, co nam dajesz.
lub
Pobłogosław Panie Boże nas, ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić
się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA PO JEDZENIU
Chwała Tobie, cześć i dzięki
Za posiłek z Twojej Ręki.
Dobry Boże, dzięki masz
Za to, co pożywać dasz.
lub
Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, które z dobroci Twojej spożywaliśmy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Z JEZUSEM PRZY STOLE
Witamy w Oblackiej Przystani! To nietypowa restauracja, bo przy każdym stoliku
siedzi wraz z Tobą Pan Jezus. To on dał temu miejscu nowe życie, włączając je
w wielki plan tworzenia Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA. Pana
Jezusa zobaczysz też na ścianie naszej głównej sali. Zarówno Oblacką Przystań,
jak i cały ośrodek prowadzą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej!
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą
czyńcie (1 Kor, 10, 31)
Właśnie z takiego założenia wychodzimy! Oblacka Przystań ma charakter
chrześcijański.
W menu nie znajdziesz alkoholu. Dlaczego? Choć sam w sobie jest dobry i znamy
przecież np. historię Jezusa w Kanie Galilejskiej, to jednak ze względu na młodzież,
którą chcemy tu formować, nie podajemy alkoholu. Nie chcemy stawiać niepełnoletniej młodzieży w niezręcznej sytuacji.
W piątek nie zamówisz u nas potraw mięsnych. Zachowujemy post,
który nakazuje nam Kościół. Nie każdemu się to spodoba, ale podobnie jak
z alkoholem – nie chcemy tworzyć rozdźwięku między teorią, a praktyką w naszym
ośrodku. Ofiaruj post w dobrej intencji! Warto.
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ZUPY
Zupa dnia | o zupę dnia zapytaj obsługę 300 ml

7 zł

Cebulowa | ser | grzanki 300 ml

7 zł

Rosół z makaronem (niedziela) 300 ml

7 zł

DANIA GŁÓWNE
Danie dnia | o danie dnia zapytaj obsługę

22 zł

Rolada śląska wieprzowa | kluski śląskie | modra kapusta 150/400 g

25 zł

Kotlet schabowy| purée ziemniaczane | kapusta zasmażana 150/300 g

21 zł

Udko confit | purée grzybowe | kwaśna śmietana



20 zł

150/300 g

Kurczak Supreme | purée bekonowe | warzywa marynowane 150/300 g

20 zł

Pstrąg grillowany | ziemniaki opiekane | karmelizowana gruszka | jarmuż 150/300 g

24 zł

Makaron z kurczakiem | puder grzybowy | pomidorki koktajlowe 300 g

18 zł

DANIA DLA NAJMŁODSZYCH
Nugetsy z kurczaka | frytki | surówka z marchewki 80/200 g

14 zł

Makaron | sos pomidorowy 200 g

10 zł

Puchar lodowy | owoce | bita śmietana | wafelek



10 zł

100 g

Informacje o alergenach znajduących się w daniach dostępne są przy kasie oraz u kelnerów.
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DODATKI
Frytki 200 g

6 zł

Kluski z sosem 300 g

6 zł



DESERY
Deser dnia | o deser dnia zapytaj obsługę

14 zł

Brownie w pucharku | pianka mascarpone | wiśnie

14 zł

Ciasto fransuskie | sos czekoladowy | karmelizowane owoce

14 zł

NAPOJE GORĄCE
Kawa | czarna | biała | capucino 150 ml
Herbata | czarna | zielona | owocowa | ziołowa 250 ml

5zł
4,50 zł

Herbata Dilmah

7 zł

Czekolada na gorąco 250 ml

6 zł

NAPOJE ZIMNE
Woda gazowana 0,5 l

2,50 zł

Woda niegazowana 0,5 l

2,50 zł

Pepsi, Mirinda, 7 UP 0,5 l
Sok | czarna porzeczka | pomarańczowy | jabłkowy 0,33 l 

5 zł
3,50 zł

Informacje o alergenach znajduących się w daniach dostępne są przy kasie oraz u kelnerów.
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PROMOCJE
Obiad dla rowerzystów i motocyklistów
Jednośladowcy są wporzo – kasy mniej wyłożą! Przyjedź na rowerze lub motorze
i otrzymaj rabat 10% na zamówiony posiłek!

Oferta dla grzybiarzy
Wielu grzybiarzy nam się marzy! Przyjedź na kilka dni na grzyby do Kokotka
w

okresie

od

1

września

do

31

października.

Skorzystaj

z

wygodnego

noclegu i wyżywienia z rabatem 10%!
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Oblacka Przystań rozpoczęła działalność w dniu 1 maja 2017 r. i jest częścią
Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku.
Głównym celem naszego ośrodka jest prowadzenie Oblackiego Duszpasterstwa
Młodzieży NINIWA przez organizowanie rekolekcji, wydarzeń, spotkań w ramach
bogatej oferty NINIWY.
Działalność naszego punktu gastronomicznego ma na celu wspieranie tych
inicjatyw. Wszystkie zyski z działalności Oblackiej Przystani przekazywane są
funkcjonowanie Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA.
Działalność restauracji ma na celu wspieranie tych inicjatyw. Wszystkie zyski
z działalności restauracji przekazywane są na funkcjonowanie Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA.
Przed nami wiele miesięcy prac remontowych w pozyskanym obiekcie. Pomóż
nam sfinansować remonty korzystając z naszej oferty. Chcielibyśmy, aby pełne
otwarcie i poświęcenie wyremontowanego ośrodka odbyło się 1 lipca 2018 roku.
Całe przedsięwzięcie powierzamy Bogu.

www.niniwa.org
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Te same mury, ale nowe życie!
Dawna restauracja rozpoczyna nową działalność jako Oblacka
Przystań.

Nasze menu na razie jest bardzo proste. Dzięki temu nasze dania
będą smaczne, gorące i sprawnie podane. Każdego tygodnia
będziemy dodawać nowe pozycje do naszej oferty.
Mamy wiele pomysłów na rozwój menu – pomóż nam i podsuń
swoje pomysły! Z czasem z pewnością wiele się jeszcze zmieni.
Oblacka Przystań ruszyła 1 maja 2017!
Zapraszamy!
W ofercie:
posiłki
imprezy okolicznościowe
noclegi
zaplecze rekreacyjne

Tel.: +48 696 060 357 | +48 34 351 14 25
E-mail: info@oblackaprzystan.pl
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