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!

facebook.pl/OblackaPrzystan

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor, 10, 31)

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

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.

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

Głównym celem naszego ośrodka jest prowadzenie Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży
NINIWA przez organizowanie rekolekcji, wydarzeń, spotkań w ramach bogatej oferty NINIWY.
Wszystkie zyski z działalności restauracji przekazywane są na funkcjonowanie Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA.

MENU

DODATKI

DANIA GŁÓWNE
Danie dnia

Frytki

6

o danie dnia zapytaj obsługę

Kluski z sosem

7

Ćwiartki ziemniaczane

6

Surówka

5

Spaghetti z masłem

6

Typowy schabowy

19

kotlet schabowy | puree | surówka

Śląski klasyk

29

DESERY

rolada wołowa | kluski śląskie | modra kapusta |
dostępny tylko w niedzielę

Shoarma

21

kurczak | frytki | sałatka | dip czosnkowy

Spaghetti Carbonara

25

makaron spaghetti | boczek | pietruszka

Grillowany pstrąg

Deser dnia
o deser dnia zapytaj obsługę

Fondant czekoladowy z lodami i konfiturą

14

Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną

10

27

NAPOJE GORĄCE

pstrąg | cząstki | sałatka

Zestaw dla dzieci

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.

17

nuggetsy z kurczaka | frytki | surówka

Słoneczna Wege 

SAŁATKI

16

bukiet sałat | camembert | pomidorki koktajlowe | cebula | pesto |
pestki słonecznika | rzodkiewka| chutney truskawkowy | winegret

Słoneczna

16

kurczak | bukiet sałat | ogórek | cebula | papryka | parmezan |
pomarańcza | sos curry

Espresso

6

Espresso Macchiato

6

Kawa czarna

8

Kawa biała

8

Cappuccino

8

Caffe Latte

10

Flat White

10

Mocha

10

Czekolada

10

Herbata

ZUPY
Zupa dnia

NAPOJE ZIMNE

o zupę dnia zapytaj obsługę

Rosół

dostępny tylko w niedzielę

Krem pomidorowy

6

8
7

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

Woda
gazowana | niegazowana 0,5 l

4

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

6

Sok 0,3 l

6

Lemoniada

8

