facebook.pl/OblackaPrzystan

MENU

Modlitwa przed jedzeniem
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
Dziękujemy Ci, Boże, za te dary,
które z dobroci Twojej spożywaliśmy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

PRZYSTAWKI
Carpaccio z buraka

16

gotowany burak, ser brie, oliwa, twaróg, rukola

Sałatka Lazurowa

16

Sałatka Cezar

15

Sałatka Słoneczna

15

bukiet sałat, pesto bazyliowe, lazur, kapary, pomidorki, orzechy włoskie
sałata rzymska, kurczak, sos cezar, grzanki
bukiet sałat, camembert, żurawina, słonecznik, pomidorki, oliwa

Zupa dnia

ZUPY

o zupę dnia zapytaj obsługę

Rosół z makaronem

8

Krem z cukini

9

Żurek

9

dostępny w niedzielę

mozarella w panco, prażone migdały
kiełbasa, jajko

DANIA GŁÓWNE
Danie dnia

o danie dnia zapytaj obsługę

Śląski klasyk

29

Typowy schabowy

19

Shoarma miodowa

19

Saltimbocca

28

Grillowany sandacz na tagliatelle

28

Gnocchi z kurczakiem

22

Spaghetti Carbonara

20

Penne all’arrabbiata

17

Obiad vege

18

Zestaw dla dzieci

17

rolada wołowa, kluski śląskie, modra kapusta
kotlet schabowy, purée, surówka
kurczak, ćwiartki ziemniaczane, bukiet sałat, dip czosnkowy
polędwiczka, szynka dojrzewająca, szałwia, purée ziemniaczane,
fasolka szparagowa
pieczony sandacz, makaron tagiatelle, pomidorki koktajlowe
sos pomidorowy

makaron spaghetti, boczek, bazylia,
makaron penne, sos pomidorowy, kurczak,
gnocchi, warzywa, sos porowy,
nuggetsy z kurczaka | frytki | surówka

DESERY
Deser domowy

o deser domowy zapytaj obsługę

Beza Pavlova

14

Fondant czekoladowy

14

Tiramisu 

12

Puchar lodowy 

10

DODATKI
Frytki

6

Kluski z sosem

7

Ćwiartki ziemniaczane

6

Surówka

5

Napoje gorące
Kawa
czarna | biała | cappuccino

5

Caffè latte

7

Herbata

5

Czekolada

7

Napoje Zimne
Woda

4

Pepsi, Mirinda, 7 UP, Lipton, Schweppes 0,5 l

6

Sok 0,3 l

6

Lemoniada 0,4 l

7

gazowana | niegazowana 0,5 l

zapytaj obsługę

Koktajl

zapytaj obsługę

9

Informacje o alergenach znajduących się w daniach dostępne są
przy kasie oraz u kelnerów.
Ceny zawierają podatek VAT.

Oferujemy:
• posiłki
• imprezy okolicznościowe
• noclegi
• zaplecze rekreacyjne

+48 696 060 357
info@oblackaprzystan.pl
www.oblackaprzystan.pl

