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Szanowni Państwo,

W imieniu własnym i samorządu województwa opolskiego 
z wielką satysfakcją zapraszamy Państwa  na inspirującą wę-
drówkę po  szlaku kulinarnym  regionu opolskiego.  Szlak daje 
wspaniałą okazję do poznania, odpamiętania i rozsmakowa-
nia się w tradycyjnych potrawach kuchni Śląska Opolskiego, 
które zachwycą Państwa swym wielokulturowym bogactwem 
sztuki kulinarnej oraz rozmaitością nut smakowych kuch-
ni śląskiej, kresowej, niemieckiej oraz czeskiej. Serdecznie 
polecamy mieszkańcom naszego województwa i turystom 
zapoznanie się ze szlakiem kulinarnym „Opolski Bifyj” 
i zachęcamy do odwiedzenia miejsc, które oferują tradycyjne 
opolskie specjały, a wtedy przekonacie się Państwo, że Opol-
szczyzna smakuje wybornie!

Opole, wrzesień 2016 r.

Słowo 
wstępne

Stanisław Rakoczy
Prezes 

Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej

Andrzej Buła
Marszałek Województwa 

Opolskiego
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Co sprawia, że region kojarzony jest ze specyficzną kuchnią, 
rozpoznawalną jako jego kulinarna wizytówka? W Neapolu 

oczekujemy posiłku złożonego z pizzy i spaghetti, w Barcelonie 
będziemy chcieli zjeść tortillę i paellę, a w czeskiej Pradze kne-
dliki i rohliki. Te skojarzenia wynikają z naszego doświadczenia, 
wiedzy o miejscu, z utrwalonych stereotypów.

Czego oczekuje turysta podróżujący po Opolszczyźnie? Jakie 
smaki pobudzą jego wyobraźnię? Tradycje lokalnej kuchni to jeden 
z elementów decydujących o atrakcyjności regionu, na równi z za-
bytkami i miejscami rozrywki. Pierwsze skojarzenie z potrawami 
charakterystycznymi dla województwa opolskiego to kuchnia 
typowo śląska, a więc kanon na „niedzielny łobiod”: rolada śląska, 
kluski śląskie i modro kapusta. Do tego cały zestaw wędlin kuchni 
śląskiej: krupnioki, żymloki, różnego rodzaju wursty, a jako de-
ser – słynny kołocz śląski, z jabłkami, makiem lub serem.

Ale kuchnia regionu opolskiego to nie tylko potrawy śląskie. 
W tym obszarze mieszały się wpływy kuchni niemieckiej, czeskiej 
i polskiej z kuchnią kresową, która przybyła tu wraz z przesie-
dleńcami. Na kształt regionalnej kuchni mają wpływ warunki 
geograficzne, tak więc kraina stawów rybnych dostarcza inspiracji 
do potraw z karpia i innych ryb, kompleksy leśne zapewniają 
dostatek grzybów, owoców leśnych i miodów, w sadach rodzą 
się stare, unikalne odmiany owoców.

Jak smakuje 
Opolskie?

O szlaku 
kulinarnym 
Opolski Bifyj

By zachęcić mieszkańców i przyjezdnych do poznawania 
smaków kuchni Opolszczyzny, stworzono szlak kulinarny 

Opolski Bifyj. Bifyj w gwarze śląskiej oznacza kredens, a jest to 
mebel, który w lokalnej, tradycyjnej kuchni zajmował zawsze 
poczesne miejsce. W bifyju gospodynie przechowywały swoje 
skarby: zastawy stołowe, obrusy, produkty, przyprawy i skrzęt-
nie skrywane przepisy na domowe specjały. 

Skarby kuchni regionalnej zgromadzone na szlaku kulinar-
nym Opolski Bifyj poznamy w licznych restauracjach rozrzu-
conych po całym regionie. Każda z nich ma swoją specyfikę 
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i ciekawe propozycje dań opolskiej kuchni. Restauracje zostały 
wybrane w drodze procesu certyfikacji przez twórcę szlaku, 
Opolską Regionalną Organizację Turystyczną. Członkowie szla-
ku muszą wyróżniać się jakością, posiadać atrakcyjną lokaliza-
cję, a przede wszystkim kultywować tradycje kulinarne regionu.

Każda z restauracji oznaczona jest logotypem szlaku Opolski Bi-
fyj. Rekomendacja Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
gwarantuje, że w lokalu znajdziemy dania tradycyjnej kuchni regio-
nu, sporządzone według oryginalnej receptury oraz z wykorzysta-
niem produktów tradycyjnych. Dzięki temu goście oznakowanych 
lokali mają do czynienia z wiarygodną ofertą kulinarną, a turyści 
poznają dziedzictwo kulturowe i tradycje Śląska Opolskiego.

Członkowie szlaku „Opolski Bifyj” to lokale gastronomiczne 
z terenu województwa opolskiego posiadające w swoim menu 
potrawy lub produkty znajdujące się na Liście Produktów Tra-
dycyjnych Województwa Opolskiego, prowadzonej przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po złożeniu deklaracji obiekty 
poddawane są weryfikacji przez Komisję Certyfikacyjną, która 
ocenia m.in. autentyczność kuchni regionalnej, wygląd lokalu czy 
jakość usług gastronomicznych. Obiekty na szlaku mają często 
wartość zabytkową, tworzy ją praca całych pokoleń, ale nawet te 
całkiem nowe wpisują się w historię regionu poprzez nawiązanie 
do miejscowych tradycji. Wymienione miejsca łączy to, że pro-
wadzi się je z pasją, kreatywnie, czerpiąc przy tym z dziedzictwa 
kulinarnego, czego efektem jest tworzenie autorskich kuchni 
i kompozycji smakowych, które można śmiało nazwać kulinar-
nymi dziełami sztuki.

Szlak kulinarny Opolski Bifyj jest członkiem konsorcjum Polskie 
Szlaki Kulinarne, działającym przy Polskiej Organizacji Turystycz-
nej w celu promocji polskiej kuchni jako ważnego elementu oferty 
turystycznej naszego kraju. Podążając szlakiem kulinarnym, mamy 
okazję poznać Opolszczyznę od strony kuchni, jednocześnie korzy-
stając z atrakcji turystycznych, których tu nie brakuje. 
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Restauracje 
na szlaku

Lista członków szlaku kulinarnego 
Opolski Bifyj oraz lista dań regionalnych 
serwowanych przez poszczególne 
restauracje mogą ulec zmianie. Przed wizytą 
w konkretnym lokalu prosimy o zapoznanie 
się z jego aktualną ofertą, kontaktując się 
bezpośrednio z obsługą lub wchodząc na 
stronę internetową obiektu.



1

Restauracja 
Salomon

Restauracja Salomon położona jest na obrzeżach Opola, 
w przedwojennym budynku z dobudowaną częścią współcze-
sną. Dwie duże sale przystosowano do organizacji imprez ro-
dzinnych i spotkań o charakterze biznesowym, czemu sprzyja 
kuchnia oparta na tradycyjnych potrawach. Rodzinna firma 
zapewnia ciasta z własnej cukierni.

 270
   organizacja imprez rodzinnych i spotkań biznesowych
  ul. J. Kwoczka 4, 45-711 Opole, tel. 77 4572086, 

justyna@restauracja-salomon.pl, 
www.restauracja-salomon.pl

   W pobliżu: Filharmonia Opolska, Galeria Sztuki Współ-
czesnej w Opolu, Muzeum Polskiej Piosenki, Muzeum Ślą-
ska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, ogród zoo logiczny 
w Opolu, Opolska Wenecja, Stare Miasto, Teatr im. Jana 
Kochanowskiego, Wieża Piastowska, Wyspa Bolko

 • 
tradycyjny śląski 
rosół z nudlami 

 •
 opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
•

kołocz śląski

menu tradycyjne
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Restauracja 
w hotelu 

Szara Willa

Położony w centrum Opola hotel Szara Willa posiada restau-
rację, która wystrojem nawiązuje do klimatów podróżniczych. 
Wielki zegar wyznaczający czas, ściana wodna i elementy de-
koracyjne z dalekich krajów wprowadzają światową atmosferę. 
Urządzone w stylu kolonialnym wnętrza inspirowane są egzo-
tycznymi wyprawami. Kuchnia oferuje tradycyjne śląskie dania.

  60   100
   kręgielnia z pubem, fitness klub, klub urwisa, sauna, 

solarium, konferencje, szkolenia, catering
  ul. Oleska 11, 45-052 Opole, tel. 77 4414572, 

gastronomia@szarawilla.pl, www.szarawilla.pl
   W pobliżu: zob. atrakcje Restauracji Salomon

 

•
sałatka 

ziemniaczana 
(kartoffelsalat)

•
wodzionka

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą

menu tradycyjne
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menu tradycyjne

3

Restauracja 
Villa Park

Położony w rozległym parku pensjonat Villa Park to dawna 
rezydencja Constansa von Prondzynskiego – prezesa spółki 
cementowni Groszowice z końca XIX wieku. Eleganckie wnętrze 
restauracji nawiązujące do dawnego wystroju pałacyku współ-
gra z wykwintną kuchnią, serwującą dania kuchni polskiej oraz 
tradycyjne potrawy Śląska Opolskiego. 

  50   120
   sauna, siłownia, fitness, gabinety odnowy biologicznej, 

sale konferencyjne
  ul. Czogały 1, 45-625 Opole, tel. 77 4563508, 

hotel@villapark.opole.pl, www.villapark.opole.pl
   W pobliżu: zob. atrakcje Restauracja Salomon

 

•
żur śląski na 

maślance
•

opolska rolada 
wołowa z kluskami 

śląskimi i modrą 
kapustą

•
kołocz śląski
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menu tradycyjne

4

Restauracja 
w hotelu Zacisze

Jezioro Turawskie to oaza relaksu dla mieszkańców Opola 
i przyjezdnych. Położony nad jeziorem w otoczeniu lasu so-
snowo-dębowego i Borów Stobrawsko-Turawskich hotel Za-
cisze, lubiany przez klientów biznesowych, mieści restaurację 
o nowoczesnym, bardzo kolorowym wystroju, serwującą dania 
regionalnej kuchni. 

  75   130
   kompleks SPA: sauny, jacuzzi, siłownia i grota solna, 

zabiegi wellness, sale konferencyjne
  ul. Biwakowa 2, 46-045 Turawa, tel. 77 4029030, 

biuro@zaciszeturawa.pl, www.zaciszeturawa.pl 
   W pobliżu: drewniany kościół w Bierdzanach z malowi-

dłami „Bierdzańskiej Śmierci”, Jeziora Turawskie, Park 
Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Więcej atrakcji: zob. 
Restauracja Salomon

• 
tradycyjny śląski 
rosół z nudlami

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
•

lody chałwowe 
z chałwy 

sezamowej
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menu tradycyjne

5

Hotel & restauracja 
Antek - 

Cukiernia Jaglo

Restauracja Antek to tradycyjna kuchnia i swojska atmosfera 
rodzinnej firmy prowadzonej od czterech pokoleń, dzięki czemu 
potrawy mają „śląską duszę”. Położona w centrum miejscowości 
jest miejscem imprez rodzinnych dla mieszkańców oraz posił-
ków dla przejeżdżających podróżnych. Menu uzupełniają ciasta 
z własnej cukierni.

  38   200
   organizacja imprez rodzinnych
  ul. Krapkowicka 19, 46-061 Źlinice, tel. 77 4648520, 

justyna@restauracja-antek.pl, www.restauracja-antek.pl
   W pobliżu: Muzeum Kowalstwa w Prószkowie, Pomo-

logia w Prószkowie, zamek i park w Rogowie Opolskim. 
Więcej atrakcji: zob. Restauracja Salomon

•
 tradycyjny śląski 
rosół z nudlami

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
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menu tradycyjne
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Restauracja 
Na Wyspie

„Kraina karpia” wokół Niemodlina to wiele stawów rybnych 
i gospodarstw rybackich. Króluje tu w menu, rzecz jasna, karp 
po niemodlińsku, który słynie z wyjątkowo delikatnego sma-
ku. Oczywiście spróbować można także innych lokalnych ryb. 
Restauracja położona jest w pobliżu parku Niemodlińskiego na 
cyplu otoczonym wodą, z widokiem na niemodliński zamek.

  8    60
   catering
  ul. Wojska Polskiego 2a, 49-100 Niemodlin, 

tel. 77 4608036, marian@eskrzynka.home.pl, 
www.restauracjanawyspie.com 

   W pobliżu: arboretum w Lipnie, Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach, pałac w Sulisławiu, 
zamek w Niemodlinie

 

•
tradycyjny śląski 
rosół z nudlami

•
karp niemodliński

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
•

makówka opolska
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menu tradycyjne

7

Restauracja 
Śtantin

Restauracja położona jest na obrzeżach Stobrawskiego Par-
ku Krajobrazowego. Kontynuuje tradycje rodzinne rozpoczęte 
w połowie XIX wieku przez przodka właścicieli, Konstantego 
zwanego Śtantinem. Śtantin to domowa, tradycyjna kuchnia 
i swojska atmosfera oraz największy wybór śląskich dań na 
szlaku kulinarnym Opolski Bifyj.

  200
   plac zabaw, imprezy cykliczne oraz okolicznościowe, 

catering
  ul. Michała 27, 46-083 Stare Siołkowice, tel. 77 4692130, 

stantin1620@op.pl, www.stantin.eu 
   W pobliżu: kościół ewangelicki w Pokoju, ogród 

botaniczny i huta w Zagwiździu, Stobrawski Park 
 Krajobrazowy, zamek Piastów Śląskich w Brzegu

•
 sałatka 

ziemniaczana 
(kartoffelsalat)

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
•

pańczkraut 
z żeberkami
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menu tradycyjne

8

Restauracja 
Kamieniec

Z okien restauracji Kamieniec widać wieżę kościoła św. Jacka, 
którego sanktuarium znajduje się nieopodal. Św. Jacek kojarzony 
jest z pierogami, którymi karmił ubogich, ale restauracja w dzień 
odpustu wydaje jako kultowe danie „golonko św. Jacka”, a na co 
dzień w karcie posiada szereg interesujących propozycji trady-
cyjnych dań kuchni województwa opolskiego.

 160
   catering
  pl. Myśliwca 7, 47-325 Kamień Śląski, tel. 723969929, 

manager@restauracjakamieniec.pl, 
www.restauracjakamieniec.pl 

   W pobliżu: pomnik Karolinki i Karliczka w  Gogolinie, 
sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim, tor 
 wyścigowy w Kamieniu Śląskim, wapienniki w Gogolinie

•
tradycyjny śląski 
rosół z nudlami

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
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menu tradycyjne

9

Restauracja 
w hotelu Hugo 
Business&Spa

Hotel Hugo swoją poprzemysłową bryłą nawiązuje do XIX-wiecz-
nego imperium księcia Hugo von Hohenlohe, magnata cynkowego. 
Kompleks konferencyjny, którego częścią jest restauracja, powstał 
na miejscu dawnego szpitala przeznaczonego dla pracowników 
książęcych zakładów. Zarówno wystrój, jak i kuchnia łączą w sobie 
tradycję oraz nowoczesność. W jadłospisie znajdziemy dania będące 
fuzją produktów lokalnych i nowoczesnych technik kulinarnych. 

  90   restauracja 32, kawiarnia 24, taras 20
   basen z centrum SPA, sauna, jacuzzi, grota solna, organi-

zacja spotkań i konferencji
  ul. Orkana 14, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 4053440, 

recepcja@hotelhugo.pl, www.hotelhugo.pl 
   W pobliżu: interaktywna ścieżka historyczna 

w  Kędzierzynie-Koźlu, Izba Pamięci Lotników w Kędzie-
rzynie-Koźlu, Park Miniatur Sakralnych w Olszowej, rejsy 
po Kanale Gliwickim i Odrze, Syfon Kłodnicki

•
 żur śląski na 

maślance
•

opolska rolada 
wołowa z kluskami 

śląskimi
•

pańczkraut 
z żeberkami
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menu tradycyjne

10

Restauracja Pałac 
Większyce

Sale restauracyjne pałacu w Większycach to wzór starannie odre-
staurowanych zabytkowych wnętrz, wypełnionych doskonale do-
branym wyposażeniem. W takiej scenerii serwowane są potrawy 
skomponowane z lokalnych produktów według autorskich pomy-
słów szefa kuchni. Stylowy pałac ozdobiony wieżyczkami otacza 
rozległy park. Restauracja zdobyła rekomendacje w konkursie 
Poland 100 Best Restaurants w latach 2012–2015, w tym w 2012 
roku otrzymała tytuł najlepszej spośród restauracji pałacowych.

  150
   organizacja wesel, przyjęć okolicznościowych, spotkań 

biznesowych oraz konferencji
  ul. Kozielska 15, 47-208 Większyce, tel. 77 4821525, 

info@palacwiekszyce.pl, www.palacwiekszyce.pl 
   W pobliżu: Ludowy Klub Jeździecki Lewada w Zakrzowie. 

Więcej atrakcji: zob. Restauracja w hotelu Hugo 
Business&Spa

•
tradycyjny śląski 
rosół z nudlami

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
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menu tradycyjne

11

Restauracja 
Zamkowa 

w Zamku Moszna

Porównywana do zamku Królewny Śnieżki z Disneylandu au-
tentyczna budowla z końca XIX wieku, stworzona przez przemy-
słowca – fantastę Franza Huberta von Tiele-Winckler, posiada 
99 wież i 365 pokoi. Restauracja z przylegającą oranżerią oraz 
salą z drewnianymi krużgankami tworzy niezwykłą scenerię do 
delektowania się posiłkiem, a w menu figurują wymyślne dania 
z produktów tradycyjnych i regionalnych.

  150   150
   odnowa biologiczna, sauna, sale konferencyjne
  ul. Zamkowa 1, Moszna, 47-370 Zielina, tel. 77 466 96 78, 

recepcja@moszna-zamek.pl, www.moszna-zamek.pl
   W pobliżu: zwiedzanie zamku w Mosznej, Fabryka Ro-

botów w Łączniku, kirkut w Białej, Marina Port Jachtowy 
Krapkowice, stadnina koni w Mosznej, wieża bramy 
górnej w Krapkowicach 

•
żur na maślance

•
opolska rolada 

wołowa
•

wykorzystywane 
produkty: 

masło z Olesna, 
miód wołczyński
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menu tradycyjne

12

Restauracja 
w hotelu Salve

W Głogówku, mieście historycznym pamiętającym króla Jana 
Kazimierza i Ludwiga van Beethovena, w ponad stuletnim 
budynku stylowej willi hotelu Salve mieści się nastrojowa re-
stauracja, sala kominkowa i sala balowa. Kuchnia wpisuje się 
w tradycje lokalne.

  51    200
   ogródek letni, plac zabaw dla dzieci, organizacja imprez 

okolicznościowych i konferencji
  ul. Aleja Lipowa 4, 48-250 Głogówek, tel. 77 4373313, 

info@hotelsalve.pl, www.hotelsalve.pl
   W pobliżu: domek loretański w Głogówku, Franciszkań-

skie Obserwatorium Astronomiczne w Głogówku, kościół 
pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku, 
zamek w Głogówku

•
 tradycyjny śląski 
rosół z nudlami

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
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menu tradycyjne

13

Restauracja 
Dębowy Gościniec 

w hotelu 
Dębowe Wzgórze

Restauracja Dębowy Gościniec w hotelu Dębowe Wzgórze 
wpasowuje się w otoczenie terenów rekreacyjnych położo-
nych u podnóża Gór Opawskich. Widok z restauracji na las 
i pasma górskie zachęca do wędrówek po turystycznych szla-
kach. W menu widoczne są inspiracje otaczającą naturą: grzyby, 
owoce leśne, dziczyzna. 

  47   50 (z salą bankietową 100)
   pokój zabaw Bajlandia, basen, sauna, jacuzzi, gabinety 

odnowy biologicznej, Chata Grillowa
  Pokrzywna 48, 48-267 Jarnołtówek, tel. 77 4397729, 

rezerwacja@debowewzgorze.eu, www.debowewzgorze.eu
   W pobliżu: Park Krajobrazowy Gór Opawskich i Biskupia 

Kopa, park zdrojowy w Głuchołazach, Wieża Woka w Pru-
dniku, Willa Fraenkla w Prudniku 

•
 wodzionka

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
•

śląskie niebo
•

jabłka księcia 
Albrechta

smażone na 
miodzie gryczanym 

z tradycyjną 
maślaną kruszonką 
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menu tradycyjne

14

Restauracja 
Pasja 

 w hotelu Spałka

Elegancki hotel w centrum Kluczborka prowadzi w odrestau-
rowanej XIX-wiecznej kamienicy wykwintną restaurację ser-
wującą autorską kuchnię wykorzystującą lokalne produkty 
w nowatorski sposób.

  55    80
   centrum SPA, basen,sauna fińska, łaźnia parowa, jacuzzi, 

sale konferencyjne
  ul. Waryńskiego 16, 46-200 Kluczbork, tel. 77 4122000, 

recepcja@hotelspalka.pl, www.hotelspalka.pl 
   W pobliżu: Izba Regionalna w Kuniowie, Muzeum im. 

Jana Dzierżona w Kluczborku, pasieka zarodowa w Ma-
ciejowie, piramida w Rożnowie, spływy kajakowe rzeką 
Stobrawą 

•
 żur śląski na 

maślance z białą 
kiełbasą i jajkiem

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
•

kołocz śląski 
z lodami na 

maślance
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menu tradycyjne

15

Restauracja 
w Pałacu 

Pawłowice

Pałac w Pawłowicach to odrestaurowany XIX-wieczny pałacyk, 
dogodny dla organizacji eventów i przyjęć, ze stylowymi wnę-
trzami i kompleksem plenerowym. W przyziemiu znajduje się 
sala regionalna z zabytkowym sprzętem kuchennym i piecem 
chlebowym. W lokalu spróbować można prawdziwego, certy-
fikowanego kołocza śląskiego.

  120   180
   strefa SPA: sauna, jacuzzi, solarium, grota solna
  Pawłowice 58, 46-310 Gorzów Śląski, tel. 34 3411466, 

info@palacpawlowice.pl, www.palacpawlowice.pl 
   W pobliżu: drewniany kościół św. Anny w Oleśnie, 

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, Muzeum 
Regionalne w Oleśnie, pasieka zarodowa w Maciejowie

•
 tradycyjny śląski 
rosół z nudlami

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
•

gruszka pieczona 
w miodzie 

wołczyńskim 
z prażonym 

słonecznikiem 
i migdałami

•
kołocz śląski
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16

Restauracja 
Nad Stawem

Restauracja jest częścią dużego terenu rekreacyjnego z komplek-
sem grillowym położnym nad stawem. Specjalizuje się w trady-
cyjnej kuchni śląskiej, ale również w golonkach i „wieczorach 
bawarskich” oraz organizacji dużych imprez plenerowych.

  20   120
   organizacja imprez plenerowych
  pl. Targowy 1, 46-243 Bogacica, tel. 77 4148667, 

nadstawem@feldman-restaurants.pl, 
www.nadstawem.feldman-restaurants.pl 

   W pobliżu: gród rycerski w Biskupicach, kościół w Ra-
domierowicach, Stobrawski Park Krajobrazowy, wioski 
tematyczne w Stobrawskim Parku Krajobrazowym 

•
 sałatka 

ziemniaczana 
(kartoffelsalat)

•
żur śląski na 

maślance
•

opolska rolada 
wołowa z kluskami 

śląskimi i modrą 
kapustą

•
kołocz śląski

21



menu tradycyjne

17

Restauracja 
Zapiecek

Drewniana stylowa karczma z regionalnym wystrojem oraz 
zabytkowymi sprzętami. Kuchnia opalana drewnem nadaje 
wnętrzu oryginalny charakter, a potrawom o regionalnych ko-
rzeniach – domowy smak.

  30    60
   sale konferencyjno-bankietowe
  Mirowszczyzna 61a, 46-325 Rudniki, tel. 34 3506205, 

zlota_kaczka@op.pl, www.zlotakaczka.eu
   W pobliżu: Izba Tradycji w Rudnikach, Muzeum w Prasz-

ce, Obszar Chronionego Krajobrazu Załęcze – Polesie

•

placki kartoflane 
z blachy

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
•

pańczkraut 
z żeberkami

•
wykorzystywane 

produkty: 
masło i ser z Olesna
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18

Restauracja 
Ratuszowa

Restauracja Ratuszowa zlokalizowana jest w centrum miasta, 
z widokiem na odnowiony strzelecki ratusz. Nowoczesne wnę-
trze zdobione starymi fotografiami miasta stwarza kameralny 
nastrój. Jadłospis zawiera wiele dań tradycyjnych śląskich, obok 
potraw kuchni europejskiej. 

  50
  Rynek 6, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 4630064, 

oswald_arena@yahoo.de, www.restauracjaratuszowa.com
   W pobliżu: Góra św. Anny, klasztor cysterski w Jemielni-

cy, Park Miniatur Sakralnych w Olszowej

•
tradycyjny śląski 
rosół z nudlami

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
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Restauracja 
Bajka

Obiekt noclegowy w stylu alpejsko-góralskim, położony w oko-
licy jezior i lasu. Restauracja w stylu karczmy regionalnej z po-
trawami tradycyjnej kuchni śląskiej.

  100   140
   wodny plac zabaw, czysta piaszczysta plaża nad brzegiem 

jeziora z możliwością pływania, rowerki wodne, kajaki, 
plac zabaw, 3 boiska zewnętrzne: do piłki nożnej, siat-
kówki plażowej oraz koszykówki, organizacja konferencji, 
szkoleń, spotkań biznesowych, imprez firmowych i inte-
gracyjnych

  ul. Klasztorna 5, 46-040 Grodziec, tel. 664165557 (obiekt 
noclegowy), 664165558 (restauracja), 
restauracja@hotelbajka.com, www.hotelbajka.com, 

   W pobliżu: Dobroteka w Dobrodzieniu, most żeliwny 
w Ozimku, Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, spływy 
kajakowe Małą Panwią

•
 tradycyjny śląski 
rosół z domowymi 

nudlami
•

żur śląski na 
maślance

•
opolska rolada 

wołowa z kluskami 
śląskimi i modrą 

kapustą
•

wykorzystywane 
produkty: 
regionalny 

rzepakowy olej 
głubczycki tłoczony 

na zimno
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Bogactwo 
opolskiej 

tradycyjnej 
kuchni



Bogactwo kulturowe Śląska Opolskiego dostarcza inspira-
cji do odkrywania produktów i potraw, które od pokoleń 

zajmowały miejsce w lokalnej kuchni. Produkty odznaczające 
się oryginalną recepturą i niezwykłymi walorami smakowymi 
znalazły się na liście opolskich produktów tradycyjnych. Lista 
o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona jest przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2007 roku. Z województwa 
opolskiego pochodzą 62 produkty spośród wszystkich 1587 
z całej Polski. Królewskie miejsce między nimi zajmują dwie 
potrawy Opolszczyzny: kołocz śląski i krupniok śląski, które 
zostały zarejestrowane jako produkty regionalne w Unii Eu-
ropejskiej, przy ogólnej liczbie 38 polskich produktów chro-
nionych prawem unijnym*.

Opolskie potrawy tradycyjne to przede wszystkim potra-
wy o korzeniach kuchni śląskiej. Najbardziej rozpoznawalne 

*Stan na dzień 15.09.2016 r, aktualne dane www.minrol.gov.pl

Kołocz śląski, 
fot. D. Chlebek
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są: kołocz śląski, żymlok 
opolski, opolska rolada wo-
łowa, śląskie niebo, buchty, 
kluski śląskie, śląski żur 
na maślance, wodzionka, 
śliszki, mołcka i makówka. 
Dużą część listy zajmują 
wędliny z Górek (leberwu-
rst, presswurst, żymlok, 
krupniok). Ich wyrób niero-
zerwalnie wiązał się ze świ-
niobiciem, które od XIX wie-
ku było ważnym rytuałem 
dla Ślązaków posiadających 
w miastach mały ogródek 
i chlewik, gdzie trzymali 
świnie, króliki i gołębie.

Potrawy takie jak kartof-
felsalat, harynki, oberiba czy pańczkraut wywodzą się bezpo-
średnio z kuchni niemieckiej, podczas gdy gołąbki z kaszą czy 
pieróg postny mają swój rodowód na kresach wschodnich. Do 
lokalnych zasobów się-
gają gospodynie, przy-
rządzając ser smażony 
lub parzony z kmin-
kiem, karpia niemo-
dlińskiego, ciasta: kre-
towinę i jeża, anyżki 
lub tej –ziołowy napój.

To tylko wybrane 
produkty tradycyjne, 

Krupniok z zielonym 
jabłkiem, 

fot. D. Chlebek

Wodzionka 
fot. D. Chlebek
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które – podobnie jak stare odmiany jabłek, miody wołczyńskie, 
rudnickie i popielowskie, nabiał z Olesna, chałwa sezamowa 
z Brzegu czy kapusta z Bobrowy – stanowią o atrakcyjności Ślą-
ska Opolskiego dla smakoszy i są jego kulinarnymi wizytówka-
mi. By poznać ich niepowtarzalne smaki, kulinarnych specjałów 
należy szukać w restauracjach wytyczających szlak kulinarny 
Opolski Bifyj. Restauracje serwujące tradycyjne potrawy, wy-
twarzane z lokalnych surowców, są członkami Europejskiej 
Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – „Dziedzictwo 
Kulinarne Opolskie". Listę restauracji można znaleźć na stronie 
www.culinary-heritage.com. 

Pańczkraut 
z żeberkami, 

fot. D. Chlebek
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Spis 
certyfikowanych 

punktów 
informacji 

turystycznej



Opole
Opolskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Żeromskiego 3, 
tel. 77 4412522, info@ocit.pl, www.visitopolskie.pl
Miejska Informacja Turystyczna, Rynek 23, tel. 77 4511987, 
www.opole.pl, mit@um.opole.pl

Brzeg
Centrum Informacji Turystycznej, Rynek – Ratusz, 
tel. 77 4160040, pitbrzeg@gmail.com, www.pit.brzeg.pl

Głuchołazy
Centrum Informacji Turystycznej, pl. Basztowy 4a, 
tel. 77 4391453, 77 4394360, cit@glucholazy.pl, www.glucholazy.pl

Góra Św. Anny
Punkt Informacji Turystycznej Gminy Leśnica, Rynek 8, 
tel. 77 4026558, turystyka@lesnica.pl, www.lesnica.pl

Jemielnica
Punkt Informacji Turystycznej, ul. Wiejska 63, tel. 77 5561086, 
turystyka@jemielnica.pl

Kamień Śląski
Centrum Informacji Turystycznej Gminy Gogolin, pl. Myśliwca 5, 
tel. 506063455, cit@kamienslaski.pl, www.gogolin.pl

Nysa
Centrum Informacji Turystycznej, Bastion św. Jadwigi, 
ul. Piastowska 19, tel. 77 4334971, 602654128, 
biuro@twierdzanysa.com, www.informacja-turystyczna.nysa.pl
Punkt Informacji Turystycznej „Camino Nysa”, ul. Bracka 18, 
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tel. 77 4484670, 537222205, biuroddf@gmail.com, 
anna.janczara@gmail.com, www.camino.nysa.pl

Olesno
Punkt Informacji Turystycznej przy Muzeum Regionalnym 
w Oleśnie, ul. Jaronia 7 (Muzeum Regionalne), tel. 34 3582438, 
oleskiemuzeum@op.pl, www.oleskiemuzeum.pl

Paczków
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Wojska Polskiego 23 
(Dom Kata), tel. 77 5418661, cit@paczkow.pl, www.paczkow.pl

Pokój
Centrum Rozwoju i Promocji Turystyki, ul. 1 Maja 26 (GOKSiR), 
tel. 77 4693032, domkulturypokoj@entro.pl

Prudnik
Punkt Informacji Turystycznej przy SSM „Dąbrówka” z filią 
w Wieszczynie „U Króla Gór Opawskich”, Wieszczyna 3,tel. 77 
8870202, schronisko@prudnik.pl, www.schrosniskoprudnik.pl
Punkt Informacji Turystycznej w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym, ul. Dąbrowskiego 26, tel. 77 8870200-20, 
schronisko@prudnik.pl, www.schroniskomlodziezowe.prudnik.pl

Turawa
Punkt Informacji Turystycznej, ul. Opolska 33 (Biblioteka 
Gminna), tel. 77 4212044 gbpturawa@o2.pl, www.turawa.pl

Zawadzkie
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Opolska 23, tel. 77 8877975, 
turystyka@gosit.zawadzkie.pl
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