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Szanowni Państwo,

Słowo
wstępne

w imieniu własnym i samorządu województwa opolskiego
z wielką satysfakcją oddajemy w Państwa ręce II edycję Informatora Szlak Kulinarny Opolski Bifyj. Zapraszamy Państwa na
inspirującą wędrówkę po szlaku kulinarnym regionu opolskiego. Szlak daje wspaniałą okazję do poznania i rozsmakowania
się w tradycyjnych potrawach kuchni Śląska Opolskiego, które
zachwycą Państwa swym wielokulturowym bogactwem sztuki
kulinarnej oraz rozmaitością nut smakowych kuchni 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 przekonają się Państwo, że Opolszczyzna smakuje
wybornie!
Stanisław Rakoczy
Prezes
Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej

Andrzej Buła
Marszałek Województwa
Opolskiego

C

o 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 knedliki 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 zabytkami 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 deser – 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 przesiedleńcami. 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.
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y 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 skrzętnie skrywane przepisy na domowe specjały.
Skarby kuchni regionalnej zgromadzone na szlaku kulinarnym Opolski Bifyj poznamy w licznych restauracjach rozrzu-

Jak smakuje
Opolskie?

O szlaku
kulinarnym
Opolski Bifyj
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conych po całym regionie. Każda z nich ma swoją specyfikę
i ciekawe propozycje dań opolskiej kuchni. Restauracje zostały
wybrane w drodze procesu certyfikacji przez twórcę szlaku,
Opolską Regionalną Organizację Turystyczną. Członkowie
szlaku muszą wyróżniać się jakością, atrakcyjną lokalizacją,
a przede wszystkim kultywować tradycje kulinarne regionu.
Każda z restauracji oznaczona jest logotypem szlaku Opolski Bifyj. Rekomendacja Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
gwarantuje, że w lokalu znajdziemy dania tradycyjnej kuchni regionu, sporządzone według oryginalnej receptury oraz z wykorzystaniem 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 oferujące w swoim menu potrawy
lub produkty znajdujące się na Liście Produktów Tradycyjnych
Województwa Opolskiego, prowadzonej przez Ministerstwo 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 prowadzi się je
z pasją, kreatywnie, czerpiąc przy tym z dziedzictwa kulinarnego,
czego efektem jest tworzenie autorskich kuchni i kompozycji
smakowych, które można śmiało nazwać kulinarnymi dziełami
sztuki.
Szlak kulinarny Opolski Bifyj jest członkiem konsorcjum Polskie
Szlaki Kulinarne, działającym przy Polskiej Organizacji Turystycznej w celu promocji polskiej kuchni jako ważnego elementu oferty
turystycznej naszego kraju. Podążając szlakiem kulinarnym, mamy
okazję poznać Opolszczyznę od strony kuchni, jednocześnie korzystając z atrakcji turystycznych, których tu nie brakuje.
4
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edycja Festiwalu odbyła
się w 2017 roku w hotelu
Spałka w Kluczborku. Wydarzenie służy promocji
zarówno tradycyjnej kuchni Śląska Opolskiego, jak
i produktów tradycyjnych
oraz regionalnych. Dzięki
ich wykorzystaniu powstaje jedyne i niepowtarzalne
menu, które prezentowane
jest przez szefów kuchni z restauracji będących
partnerami przedsięwzięcia.
Festiwal obejmuje uroczystą
kolację degustacyjną, która
inauguruje wydarzenie, warsztaty kuchni i rzemiosła, wizyty
u regionalnych producentów żywności oraz w muzeach. Jest
przedłużeniem prowadzonych od kilku lat przez OROT działań
promujących dziedzictwo kulinarne regionu, związanych ze
szlakiem kulinarnym Opolski Bifyj.

Festiwal Kuchni
Regionalnej
i Tradycyjnej
Opolski Bifyj
Kołocz śląski,
fot. arch. OROT

III edycja festiwalu –
Zamek Moszna,
fot. arch. OROT
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Sieć
Dziedzictwo
Kulinarne
Opolskie

Więcej informacji:
www.facebook.com/
dziedzictwokulinarneopolskie
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polszczyzna ma wiele do zaoferowania w obszarze turystyki kulinarnej. Można się o tym przekonać dzięki sieci
Dziedzictwo Kulinarne Opolskie, doświadczając niesamowitych
doznań smakowych nie tylko w restauracjach leżących na szlaku
kulinarnym Opolski Bifyj.
Od 2008 roku województwo opolskie jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Europejska Sieć Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego. Należy do niej 46 regionów, które łączy idea promocji i poprawy jakości lokalnej żywności oraz chęć
wzmacniania tożsamości regionalnej.
To właśnie te wartości gwarantuje sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie. Na Opolszczyźnie należy do niej ok. 80 podmiotów
(stan na 25.11.2019), które dbają o tradycje kulinarne regionu oraz dostarczają na rynek żywność wysokiej jakości. Są wśród nich zarówno
lokale gastronomiczne, jak i producenci oraz przetwórcy produktów
tradycyjnych, wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także produktów zarejestrowanych
w Unii Europejskich jako Chronione Oznaczenie Geograficzne, produktów ekologicznych czy opatrzonych znakiem Jakość Tradycja.
Krótki łańcuch dostaw, wsparcie lokalnych wyrobów oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy członkami to kluczowe założenia sieci.
Nie od dziś wiadomo, że jedzenie ma niesamowitą moc przywoływania miłych wspomnień. Szerzący się trend turystyki
kulinarnej pozwala turystom odwiedzającym nasz region przywieźć z podróży nie tylko ciekawe zdjęcia, ale także wspomnienia
niezwykłych opolskich smaków. Różnorodność kultur występujących na terenie naszego województwa daje możliwość skosztowania dań kuchni kresowej, niemieckiej, śląskiej i czeskiej.
Zapraszamy do podróży szlakiem kulinarnym Opolski Bifyj
oraz poznawania produktów sygnowanych znakiem towarowym
Dziedzictwo Kulinarne Opolskie.

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.

Restauracje
na szlaku

1

2

Restauracja
Salomon

Restauracja
w hotelu
Szara Willa

•
tradycyjny śląski
rosół z nudlami
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą
•
kołocz śląski

Restauracja Salomon położona jest na obrzeżach Opola,
w przedwojennym budynku z dobudowaną częścią współczesną. Dwie duże sale przystosowano do organizacji imprez rodzinnych 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

me

n u t r a dyc y j n e
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 ATRAKCJE W OKOLICY Filharmonia Opolska, Galeria Sztuki
Współczesnej, Muzeum Polskiej Piosenki, Muzeum Śląska
Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Ogród Zoologiczny Opole,
Opolska Wenecja, Stare Miasto, Teatr im. Jana Kochanowskiego,
Wieża Piastowska, Wyspa Bolko, Zamek Górny

Restauracja położonego w centrum Opola hotelu Szara Willa
nawiązuje wystrojem do klimatów podróżniczych. Wielki zegar wyznaczający czas, ściana wodna i elementy dekoracyjne
z dalekich krajów wprowadzają światową atmosferę. Urządzone
w stylu kolonialnym wnętrza inspirowane są egzotycznymi
wyprawami. Kuchnia oferuje tradycyjne śląskie dania.

•
sałatka
ziemniaczana
(kartoffelsalat)
•
wodzionka
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą

 93  100
 kręgielnia z barem, konferencje, szkolenia, catering
 ul. Oleska 11, 45-052 Opole, tel. 77 4414572,
gastronomia@szarawilla.pl, www.szarawilla.pl
 ATRAKCJE W OKOLICY zob. atrakcje Restauracji Salomon

me

n u t r a dyc y j n e
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Restauracja
& Hotel Opolanka

Restauracja Nad
Stawkiem

•
śląski żur na
maślance
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą
•
placki kartoflane
z blachy
•
produkty:
karp niemodliński

•
tradycyjny śląski
rosół z nudlami
•
śląski żur na
maślance
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą

Historyczny budynek byłych Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Opolanka ma dziś drugie życie. Mocno związany z historią miasta i regionu, mieści obecnie restaurację i hotel Opolanka,
tworząc przestrzeń dla osób ceniących sobie dobrą kuchnię oraz
spokój i komfort wypoczynku. Dania sporządzane są według
regionalnych, opolskich receptur, w nowatorskiej interpretacji
tradycyjnych przepisów.
 55  200
 organizacja gali i bankietów, wesel, przyjęć, spotkań okolicznościowych, spotkań biznesowych, szkoleń i konferencji

me

n u t r a dyc y j n e
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Historia zabytkowego drewnianego budynku starego Domku
Lodowego, położonego na wyspie Pasiece nad Stawkiem Zamkowym w Opolu sięga czasów założonego tu przed ponad stu
laty Towarzystwa Łyżwiarskiego. Zarówno odnowione wnętrze,
ozdobione starymi fotografiami, jak i nowatorska kuchnia bazująca na lokalnych produktach, łączą w sobie tradycję i nowoczesność. Od wiosny do jesieni goście z restauracyjnego ogródka
podziwiają fontannę multimedialną oraz Opolski Amfiteatr,
a atrakcyjne zielone otoczenie sprzyja relaksowi.

Restauracja jest członkiem Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie
 ul. Dworska 2, 45-843 Opole, tel. 502 166 333 (hotel i rezerwacja stolików), 789 270 169 (rezerwacja imprez),
biuro@restauracjaopolanka.pl, www.restauracjaopolanka.pl

 98 – sala, 300 – ogródek letni
 organizacja imprez okolicznościowych, spotkań biznesowych
i przyjęć rodzinnych
 ul. Barlickiego 2A, 45-083 Opole, tel. 512 710 345,
restauracjanadstawkiem@gmail.com, www.nadstawkiem.pl

 ATRAKCJE W OKOLICY zob. atrakcje Restauracji Salomon

 ATRAKCJE W OKOLICY zob. atrakcje Restauracji Salomon

me

n u t r a dyc y j n e
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Restauracja
w hotelu Regius

Hotel & restauracja
Antek Cukiernia Jaglo

•
tradycyjny śląski
rosół z nudlami
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą
•
kaczka hrabiego
z jabłkiem księcia
Albrechta
•
produkty:
miody popielowskie
z Borów
Stobrawskich, masło
i ser twarogowy
z Olesna

•
tradycyjny śląski
rosół z nudlami
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą

me

n u t r a dyc y j n e
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Leżący nad rzeką Mała Panew na obrzeżach Opola hotel z restauracją Regius to miejsce stwarzające warunki do organizacji
spotkań oraz imprez biznesowych i rodzinnych. Otoczony dużym
ogrodem, w którym można wypocząć, rozpalić ognisko lub grilla,
jednocześnie jest bazą wypadową do zwiedzania stolicy Opolszczyzny. Obiekt o stylowych wnętrzach nawiązuje architekturą
do dworku polskiego. Restauracja proponuje specjały kuchni
śląskiej, zarówno dla przybyłych gości, jak i w formie cateringu.
 43  110
 sale bankietowe, sale restauracyjne, duży taras, ogródek letni
 ul. Władysława Jagiełły 8a, 45-920 Opole, tel. 77 469 68 31
(hotel), 661 919 250 (restauracja), recepcja@regius.com.pl,
www.regius.com.pl
 ATRAKCJE W OKOLICY Muzeum Kowalstwa w Prószkowie,
Pomologia w Prószkowie, zamek i park w Rogowie Opolskim.
Więcej atrakcji: zob. Restauracja Salomon

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 posiłków 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
 ATRAKCJE W OKOLICY Muzeum Kowalstwa w Prószkowie,
Pomologia w Prószkowie, zamek i park w Rogowie Opolskim.
Więcej atrakcji: zob. Restauracja Salomon

me

n u t r a dyc y j n e
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Restauracja
w hotelu DeSilva
Premium Opole

Restauracja
w hotelu Mercure
Opole

•
sakiewka z ciasta
francuskiego
z oberibą na gęsto,
całorocznym
karpiem
niemodlińskim oraz
rakami smażonymi
•
brotzupa oraz
śpyrki z jamskiej
wędzonej słoniny
•
żeberka duszone
z włoszczyzną oraz
pańczkraut
•
szpajza cytrynowa

me

n u t r a dyc y j n e
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Położona na parterze hotelu restauracja oferuje 74 miejsca
w nowoczesnym i stylowym wnętrzu. Nowością jest otwarta
kuchnia, w której wszystkie potrawy przygotowywane są na
oczach gości. W restauracji można spróbować wyśmienitych
dań kuchni polskiej i śródziemnomorskiej. Kartę uzupełniają
potrawy oparte na naturalnych oraz sezonowych produktach
i na specjałach Śląska Opolskiego, a także produktach własnych
DeSilva Natural Farm. Miłośnicy win znajdą tutaj ciekawą
selekcję win europejskich, a także pochodzących z nowego świata.

Hotelowa restauracja oferuje przestronną salę, profesjonalną
obsługę oraz bogate menu tradycyjnych potraw, skomponowanych
zawsze ze świeżych i naturalnych składników. Miejsce to świetnie
się sprawdzi zarówno podczas posiłków w gronie rodziny, przyjaciół
czy partnerów biznesowych, jak i przy okazji większych spotkań,
takich jak komunie, urodziny czy jubileusze. Restauracja położona
jest w kulturalno-handlowym centrum miasta, w pobliżu jego
zabytkowej części i dworca PKP.

 274  74 (120 – sala bankietowa)
 organizacja szkoleń, konferencji biznesowych, wyjazdów
integracyjnych, imprez okolicznościowych, sala bankietowa,
restauracja i lobby bar z kominkiem, Cigar Room
 ul. Powolnego 10, 45-078 Opole, tel. 77 540 70 00,
opole@desilva.pl, www.desilva.pl/opole

 przestronna restauracja, 5 sal konferencyjnych, organizacja
przyjęć okolicznościowych, bankietów, konferencji, szkoleń,
103 klimatyzowane pokoje, monitorowany parking, infrastruktura hotelu dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych
 ul. Krakowska 57-59, 45-018 Opole, tel. 77 451 81 00,
h3405@accor.com

 ATRAKCJE W OKOLICY zob. atrakcje Restauracji Salomon

 160  80

•
minigołąbki
z krupniokiem
z Górek i sosem
chrzanowym
•
wodzionka
z jajkiem poche,
chipsem z boczku
i grzankami
•
gotowana
pręga wołowa
z pańczkrautem
i sosem
z wędzonych śliwek
•
smażone jabłka
na maśle oleskim
o delikatnym
posmaku nalewki
orzechowej
z kruszonką

 ATRAKCJE W OKOLICY zob. atrakcje Restauracji Salomon

15
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Restauracja
Zamkowy Młyn

Restauracja
Na Wyspie

•
tradycyjny śląski
rosół z nudlami
•
wodzionka
•
śląski żur na
maślance
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi oraz modrą
kapustą
•
duszone żeberka
podane na
pańczkraucie

me

n u t r a dyc y j n e
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W oryginalnych zabudowaniach starego młyna nad kanałem rzeki
Osobłogi, przy zabytkowych murach okalających wiekowy rynek
Krapkowic, znajduje się restauracja Zamkowy Młyn, związana
z XIII-wiecznym zamkiem, należącym niegdyś do znamienitego
rodu piastowskich książąt opolsko-raciborskich. Ciepły, drewniany
wystrój nadaje restauracji rustykalnego charakteru, odpowiedniego
dla kameralnych posiłków i rodzinnych uroczystości. W stylowych
wnętrzach starego młyna mieści się też oryginalny Silos Pub.
 50  80 (dodatkowo 280 miejsc na innych salach – tylko na
imprezy indywidualne)
 catering, uroczystości okolicznościowe, możliwość zwiedzania Opolszczyzny z przewodnikiem, sala konferencyjna,
dwupoziomowa sala biesiadna, sala bilardowa
 ul. Młyńska 3, 47-300 Krapkowice, tel. 535 414 799,
recepcja@zamkowymlyn.pl, www.zamkowymlyn.pl.
 ATRAKCJE W OKOLICY Szlak Obuwniczy w Krapkowicach,
Wieża Bramy Górnej w Krapkowicach, Marina Port Jachtowy
Krapkowice, zamek i park w Rogowie Opolskim, Muzeum Sztuki
Sakralnej w Ligocie Dolnej, Góra Św. Anny, tor wyścigowy Silesia
Ring w Kamieniu Śląskim, Karolinka Golf Park w Kamieniu
Śląskim, Zamek Moszna, Pałac Większyce

„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 smaku. Oczywiście spróbować można także innych lokalnych ryb.
Restauracja położona jest w pobliżu parku Niemodlińskiego na
cyplu otoczonym wodą, z widokiem na niemodliński zamek.

•
tradycyjny śląski
rosół z nudlami
•
karp po
niemodlińsku
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą
•
makówka opolska

 8  60
 catering
Restauracja jest członkiem Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie
 ul. Wojska Polskiego 2a, 49-100 Niemodlin,
tel. 728 983 292, marian@eskrzynka.home.pl,
www.restauracjanawyspie.com
 ATRAKCJE W OKOLICY arboretum w Lipnie, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, pałac w Sulisławiu, zamek w Niemodlinie, Bory Niemodlińskie i zamek
w Dąbrowie

me

n u t r a dyc y j n e

17

11

12

Restauracja
Śtantin

Restauracja
Kamieniec

•
sałatka
ziemniaczana
(kartoffelsalat)
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą
•
pańczkraut
z żeberkami

Restauracja położona jest na obrzeżach Stobrawskiego Parku 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.

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 oferuje szereg interesujących propozycji
tradycyjnych dań kuchni województwa opolskiego.

 200

 160

 plac zabaw, imprezy cykliczne oraz okolicznościowe, catering

 catering

 ul. Michała 27, 46-083 Stare Siołkowice, tel. 77 4692130,
stantin1620@op.pl, www.stantin.eu

Restauracja jest członkiem Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie

 ATRAKCJE W OKOLICY kościół ewangelicki w Pokoju,
ogród botaniczny i huta w Zagwiździu, Stobrawski Park
Krajobrazowy, zamek Piastów Śląskich w Brzegu
me

n u t r a dyc y j n e
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•
tradycyjny śląski
rosół z nudlami
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą

 pl. Myśliwca 7, 47-325 Kamień Śląski, tel. 723969929,
manager@restauracjakamieniec.pl,
www.restauracjakamieniec.pl
 ATRAKCJE W OKOLICY sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim, Tor wyścigowy Silesia Ring, Karolinka Golf Park, Muzeum
Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej, Góra św. Anny, wapienniki
w Gogolinie, pomnik Karolinki i Karliczka w Gogolinie

me

n u t r a dyc y j n e
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13

14

Restauracja
w Zamku Moszna

Restauracja
w Hotelu Salve

•
żur na maślance
•
opolska rolada
wołowa
•
produkty:
masło z Olesna,
miód wołczyński

Porównywana do zamku Królewny Śnieżki z Disneylandu autentyczna budowla z końca XIX wieku, stworzona przez przemysłowca – fantastę Franza Huberta von Tiele-Winckler, ma
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
Restauracja jest członkiem Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie
 ul. Zamkowa 1, Moszna, 47-370 Zielina, tel. 77 552 07 77,
recepcja@moszna-zamek.pl, www.moszna-zamek.pl

me

n u t r a dyc y j n e
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 ATRAKCJE W OKOLICY zwiedzanie zamku w Mosznej, stadnina
koni w Mosznej, Fabryka Robotów w Mosznej, kirkut w Białej,
Marina Port Jachtowy Krapkowice, Wieża Bramy Górnej
w Krapkowicach, Szlak Obuwniczy w Krapkowicach

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

•
tradycyjny śląski
rosół z nudlami
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą

 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
 ATRAKCJE W OKOLICY domek loretański w Głogówku, kościół
pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku, zamek
w Głogówku, Muzeum Regionalne w Głogówku, kościół
Świętego Krzyża w Głogówku, klasztor Paulinów w Mochowie,
Farska Stodoła w Biedrzychowicach

me

n u t r a dyc y j n e

21

15

16

Restauracja
Dębowy Gościniec
w hotelu
Dębowe Wzgórze

Restauracja
w Hotelu Spałka

•
wodzionka
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą
•
śląskie niebo
•
jabłka księcia
Albrechta
smażone na
miodzie gryczanym
z tradycyjną
maślaną kruszonką

Restauracja Dębowy Gościniec w hotelu Dębowe Wzgórze
wpasowuje się w otoczenie terenów rekreacyjnych położonych u podnóża Gór Opawskich. Widok z restauracji na las
i pasma górskie zachęca do wędrówek po turystycznych szlakach. W menu widoczne są inspiracje otaczającą naturą: grzyby,
owoce leśne.
 47  50 (z salą bankietową 100)
 pokój zabaw Bajlandia, basen, sauna, jacuzzi, gabinety odnowy biologicznej, Chata Grillowa
Restauracja jest członkiem Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie
 Pokrzywna 48, 48-267 Jarnołtówek, tel. 77 4397729,
rezerwacja@debowewzgorze.eu, www.debowewzgorze.eu

me

n u t r a dyc y j n e
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 ATRAKCJE W OKOLICY Park Krajobrazowy Gór Opawskich
i Biskupia Kopa, park zdrojowy i tężnia w Głuchołazach, Wieża Woka w Prudniku, Willa Fraenkla w Prudniku, Muzeum
Ziemi Prudnickiej

Elegancki hotel w centrum Kluczborka prowadzi w odrestaurowanej XIX-wiecznej kamienicy wykwintną restaurację serwującą autorską kuchnię wykorzystującą lokalne produkty
w nowatorski sposób.
 55  80
 pub, restauracja, sale konferencyjne
Restauracja jest członkiem Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie
 ul. Waryńskiego 16, 46-200 Kluczbork, tel. 77 4122000,
recepcja@hotelspalka.pl, www.hotelspalka.pl
 ATRAKCJE W OKOLICY Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, pasieka zarodowa w Maciejowie, piramida w Rożnowie, spływy kajakowe rzeką Stobrawą

•
żurek opolski na
maślance oleskiej
z boczkiem pieczonym,
białą kiełbasą
i podgrzybkami
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą
•
DANIE REGIONALNE
„PERŁA 2019”
Pstrąg poliwodzki
z buchtami śląskimi,
pomidorkami kiszonymi
w koprze i sosem
maślanym
produkty: ser twarogowy
z Olesna i miody
z Maciejowa

me

n u t r a dyc y j n e
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17

18

Restauracja
w Pałacu
Pawłowice

Restauracja
Nad Stawem

•
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

Pałac w Pawłowicach to odrestaurowany XIX-wieczny pałac,
dogodny dla organizacji eventów i przyjęć, ze stylowymi wnętrzami i kompleksem plenerowym. Nieopodal pałacu jest 1,2 ha
winnica, z której wina dostępne są w restauracji. W lokalu spróbować można prawdziwego, certyfikowanego kołocza śląskiego.
 120  180
 strefa SPA: sauna, jacuzzi, solarium, grota solna
Restauracja jest członkiem Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie
 Pawłowice 58, 46-310 Gorzów Śląski, tel. 34 3411466,
info@palacpawlowice.pl, www.palacpawlowice.pl
 ATRAKCJE W OKOLICY drewniany kościół św. Anny w Oleśnie,
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, Muzeum Regionalne w Oleśnie, pasieka zarodowa w Maciejowie

me

n u t r a dyc y j n e
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Restauracja jest częścią dużego terenu rekreacyjnego z kompleksem grillowym położnym nad stawem. Specjalizuje się w tradycyjnej 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.nad.stawem.pl

•
sałatka
ziemniaczana
(kartoffelsalat)
•
żur śląski na
maślance
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą
•
pierogi
z krupniokiem
śląskim

 ATRAKCJE W OKOLICY gród rycerski w Biskupicach, kościół
w Radomierowicach, Stobrawski Park Krajobrazowy, wioski
tematyczne w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, mury
obronne w Byczynie
me

n u t r a dyc y j n e
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19

20

Restauracja
Zapiecek

Restauracja
Ratuszowa

•
placki kartoflane
z blachy
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą
•
pańczkraut
z żeberkami
•
produkty:
masło i ser twarogowy
z Olesna

Drewniana stylowa karczma z regionalnym wystrojem oraz
zabytkowymi sprzętami. Kuchnia opalana drewnem nadaje
wnętrzu oryginalny charakter, a potrawom o regionalnych korzeniach – domowy smak.
 30  60
 sale konferencyjno-bankietowe
Restauracja jest członkiem Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie
 Mirowszczyzna 61a, 46-325 Rudniki, tel. 34 3506205,
zlota_kaczka@op.pl, www.zlotakaczka.eu
 ATRAKCJE W OKOLICY Izba Tradycji w Rudnikach, Muzeum
w Praszce, Obszar Chronionego Krajobrazu Załęcze – Polesie

me

n u t r a dyc y j n e
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Restauracja Ratuszowa zlokalizowana jest w centrum miasta,
z widokiem na odnowiony strzelecki ratusz. Nowoczesne wnętrze zdobione starymi fotografiami miasta stwarza kameralny
nastrój. Jadłospis zawiera wiele dań tradycyjnych śląskich, obok
potraw kuchni europejskiej.

•
tradycyjny śląski
rosół z nudlami
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą

 50
 Rynek 6, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 4630064,
oswald_arena@yahoo.de, www.restauracjaratuszowa.com
 ATRAKCJE W OKOLICY Góra św. Anny, klasztor cysterski w Jemielnicy, Park Miniatur Sakralnych w Olszowej, Szlak Gąski
w Gąsiorowicach, Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej

me

n u t r a dyc y j n e
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21

22

Restauracja
Bajka

Restauracja
Wozownia

•
tradycyjny śląski
rosół z domowymi
nudlami
•
żur śląski na
maślance
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą
•
produkty:
regionalny
rzepakowy olej
głubczycki tłoczony
na zimno

Obiekt noclegowy w stylu alpejsko-góralskim, położony w okolicy jezior i lasu. Restauracja w stylu karczmy regionalnej z potrawami 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, siatkówki
plażowej oraz koszykówki, organizacja konferencji, szkoleń,
spotkań biznesowych, imprez firmowych i integracyjnych
 ul. Klasztorna 5, 46-040 Grodziec, tel. 664165557 (obiekt
noclegowy), 664165558 (restauracja),
restauracja@hotelbajka.com, www.hotelbajka.com,

me
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 ATRAKCJE W OKOLICY Dobroteka w Dobrodzieniu, most żeliwny w Ozimku, Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, spływy
kajakowe Małą Panwią

Klimat restauracji Wozownia, zlokalizowanej w centrum miasta Brzeg, podkreśla przestrzeń zaaranżowana przy pomocy
powozów i różnych pojazdów konnych. Wnętrze nawiązuje do
klimatów południowych dzięki malowidłom z motywami winogron. Plenerowe imprezy, wśród nich biesiady piwne i koncerty,
odbywają się w ogródkach ozdobionych zielenią. Na najmłodszych gości czeka plac zabaw i specjalne menu. Kuchnia polska
i regionalna oparta jest o lokalne i sprawdzone receptury.
 330
 organizacja imprez rodzinnych, catering, plac zabaw, wypożyczalnia riksz
 ul. Piastowska 6b, 49-300 Brzeg, tel. 77 416 51 99, 786 869 098,
wozownia.brzeg@gmail.com, www.wozowniabrzeg.com
 ATRAKCJE W OKOLICY Zamek Piastów Śląskich w Brzegu,
Szlak Polichromii Brzeskich, Kościół Podwyższenia Krzyża
Świętego w Brzegu, Kościół św. Mikołaja w Brzegu, Dom Księdza Jana Dzierżona w Karłowicach, Zamek w Karłowicach,
Stobrawski Park Krajobrazowy

•
tradycyjny śląski
rosół z nudlami
•
żeberka pieczone
w miodzie
z pańczkrautem
•
śląskie niebo
•
opolska rolada
wołowa z kluskami
śląskimi i modrą
kapustą
•
produkty:
ser twarogowy
z Olesna

me

n u t r a dyc y j n e
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B

Bogactwo
opolskiej
tradycyjnej
kuchni

ogactwo kulturowe Śląska Opolskiego dostarcza inspiracji 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 Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi od 2007 roku. Z województwa opolskiego pochodzą 62 produkty spośród 1931 z całej Polski (stan na 28.10.2019).
Królewskie miejsce między nimi zajmują dwie potrawy Opolszczyzny: kołocz śląski i krupniok śląski, które zostały zarejestrowane jako produkty regionalne w Unii Europejskiej, przy ogólnej
liczbie 42 polskich produktów chronionych prawem unijnym*.
Opolskie potrawy tradycyjne to przede wszystkim potrawy o korzeniach kuchni śląskiej. Najbardziej rozpoznawalne

Kołocz śląski,
fot. D. Chlebek
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*Stan na 06.11.2019, aktualne dane www.minrol.gov.pl
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Krupniok z zielonym
jabłkiem,
fot. D. Chlebek

Wodzionka
fot. D. Chlebek
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są: kołocz śląski, żymlok
opolski, opolska rolada wołowa, śląskie niebo, buchty,
kluski śląskie, śląski żur
na maślance, wodzionka,
śliszki, mołcka i makówka.
Dużą część listy zajmują
wędliny z Górek (leberwurst, presswurst, żymlok,
krupniok). Ich wyrób nierozerwalnie wiązał się ze świniobiciem, które od XIX wieku było ważnym rytuałem
dla Ślązaków posiadających
w miastach mały ogródek
i chlewik, gdzie trzymali
świnie, króliki i gołębie.
Potrawy takie jak kartoffelsalat, harynki, oberiba czy pańczkraut wywodzą się bezpośrednio z kuchni niemieckiej, podczas gdy gołąbki z kaszą czy
pieróg postny mają swój rodowód na kresach wschodnich. Do
lokalnych zasobów sięgają gospodynie, przyrządzając ser smażony
lub parzony z kminkiem, karpia niemodlińskiego, ciasta: kretowinę i jeża, anyżki
lub tej –ziołowy napój.
To tylko wybrane
produkty tradycyjne,

które – podobnie jak stare odmiany jabłek, miody wołczyńskie,
rudnickie i popielowskie, nabiał z Olesna, Olej Głubczycki –
stanowią o atrakcyjności Śląska Opolskiego dla smakoszy i są
jego kulinarnymi wizytówkami. By poznać ich niepowtarzalne
smaki, kulinarnych specjałów należy szukać w restauracjach
wytyczających szlak kulinarny Opolski Bifyj.
Restauracje serwujące tradycyjne potrawy, wytwarzane z lokalnych produktów są magnesem przyciągającym turystów
i uzupełnieniem bogatej oferty województwa opolskiego, pełnego atrakcji turystycznych o każdej porze roku, a turystyka kulinarna, coraz popularniejsza wśród podróżujących, ma szansę
stać się marką Opolszczyzny.

Pańczkraut
z żeberkami,
fot. D. Chlebek
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PRZEPISY

ANYŻKI
250 g cukru
300 g mąki
4 jaja
1 łyżeczka anyżu

składniki
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Anyż zemleć lub utłuc
w moździerzu, odważyć
mąkę i cukier. Blachy
nasmarować tłuszczem
i oprószyć mąką. Do miski wbić jaja, dodać cukier
i ubijać mikserem na puszystą masę. Pod koniec
ubijania miskę postawić na
ciepłej płycie kuchennej
i ubijać nadal, w tym samym kierunku. Ciasto jest
wtedy bardziej puszyste
i gęste. Ciasto powinno być
ciepłe, nie może być jednak
za gorące. Należy zdjąć je
z ciepłego palnika, po czym
dodawać partiami do ubitej masy mąkę i anyż, delikatnie mieszając przez unoszenie masy drewnianą łyżką „od
spodu”, aby wprowadzić jeszcze trochę powietrza do ciasta.
Ciastem napełnić szprycę z gładką końcówką bez wzoru i wyciskać na przygotowaną blachę niewielkie okrągłe ciasteczka.
Blachy z ciastkami ustawić w ciepłym i przewiewnym miejscu,
żeby wyschły. Suszyć, w zależności od pogody i temperatury, od
3 do 5 godzin. Przed upieczeniem sprawdzić palcem wierzch ciastek. Jeżeli fragmenty masy nie odrywają się od całości, nie przywierają do palca, wsadzić blachy do piekarnika i piec ciasteczka
w temperaturze 180 stopni, bez termoobiegu, na jasnozłoty kolor.
Upieczone ciasteczka można przechowywać w kartoniku,
metalowym pudełku lub papierowej torebce do 3 miesięcy.

BISZKOPT: Jaja z cukrem ubić na puszystą masę, dodać mąkę
wymieszaną z proszkiem do pieczenia i delikatnie wymieszać
drewnianą łyżką, unosząc masę. Ciasto wlać do wysmarowanej
tłuszczem i oprószonej mąką tortownicy. Piec w nagrzanym
piekarniku w temperaturze 170 stopni przez około 40 minut.
Upieczony i ostudzony biszkopt przekroić na dwa placki.
Górną połowę ciasta wyłożyć na miskę (tak, żeby ciasto przybrało kształt kopca).
MASA: Zagotować mleko i rozpuścić w nim żelatynę. Pozostawić
do ostudzenia. W tym czasie utrzeć masło na puch ze szklanką
cukru pudru i 4 żółtkami. Białka ubić na sztywną pianę i dodać
do kakao. Do masy maślanej dolewać powoli letnie mleko z żelatyną i cały czas ubijać mikserem. Na końcu dodać startą na
wiórki czekoladę i pianę z białek. Całość delikatnie wymieszać.
Pozostawić, żeby masa wystygła i lekko stężała.
Na ostudzony
biszkopt w misce
nałożyć lekko
stężałą masę kakaową, przykryć
pozostałą połową ciasta i pozostawić na 2–3
godziny. Po tym
czasie odwrócić
i wyjąć z miski.
POLEWA: Masło
fot. arch. UMWO
roztopić, dodać
jajko ubite z cukrem i kakao. Jeszcze gorącą polewę wylać na
ciasto i udekorować je posiekanymi migdałami.

PRZEPISY

KRETOWINA
Biszkopt:
7 jaj
7 łyżek cukru
7 łyżek mąki
1–2 łyżki kakao
1 łyżeczka proszku
do pieczenia
Masa czekoladowa:
1 kostka masła
4 jaja
1 szklanka cukru
pudru
1 szklanka mleka
2 łyżki żelatyny
½ tabliczki startej
czekolady
Polewa:
½ kostki masła
1 jajko
2 łyżki cukru pudru
3–4 łyżki kakao

składniki
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KRUSZONKA: Masło, cukier,
jajko i ekstrakt waniliowy
Autor tekstu Elżbieta Tomczyk-Miczka
ucieramy. Dodajemy mąkę
Opracowanie mapy Rafał Bletek
i zarabiamy ciasto, aż będzie
Koordynacja Dorota Bucka, Teresa Karkowska, Piotr Mielec,
jednolite. Odstawiamy do loAleksandra Stańko-Gaweł, Michał Wieczorek
Zdjęcia Archiwum Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
KRAJANKI
dówki na 20 minut.
Projekt graficzny, skład Michał Tincel
Z NADZIENIEM
NADZIENIE SEROWE: Masło,
Druk Comernet
SEROWYM
cukier, żółtka, cukier wanilioWydawca Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
wy ucieramy na gładką masę.
Opolskie Centrum Informacji Turystycznej
Dodajemy zmielony ser, roKruszonka: ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole
77 4412521, tel./faks: 77 4412522
dzynki, budyń w proszku,
• 400 g mąki tel.:
e-mail: info@orot.pl
skórkę z cytryn oraz ubitą pia• 200 g masła www.orot.pl, www.visitopolskie.pl
• 200 g cukru
nę z białek. Mieszamy wszyst• 1 jajo
ko, aż masa będzie jednolita.
• ½ łyżeczki ekstraktu
Rozczyn ciasta drożdżowego:
waniliowego
Do mleka dodajemy drożdże,
Nadzienie
serowe:
Opracowanie Amistad Sp. z o.o.
3 łyżki mąki, 2 łyżki cukru oraz
• 1 kg białego serapl. Na Groblach 8/2, 31-101 Kraków
tel./faks: 12 422
99 22
szczyptę
soli. Mieszamy do uzyskania jednolitej masy, przykrypółtłustego (mielonego)
• 150 g masła e-mail: biuro@polskaturystyczna.pl
wamy lnianą ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na 15 minut.
www.polskaturystyczna.pl
• 1 budyń waniliowy
CIASTO: Miękkie masło ucieramy z jajkami, dodajemy resztę
• kilka kropelISBN
aromatu
978-83-945949-5-4
mąki oraz rozczyn. Łączymy i odstawiamy w ciepłe miejsce
ISBN 978-83-945949-6-1 (mapa)
waniliowego
do wyrośnięcia na 30 minut. Następnie rozwałkowujemy na
• 280 g cukru
grubość 2–3 cm i wycinamy kwadraty o wymiarach 15 na 15 cm.
• skórka starta z 2 cytryn
Chcesz wiedzieć więcej?
Na środek
każdego nakładamy farsz. Krajanki zwijamy rogami
• 100 g rodzynekOpolskie Centrum
Informacji Turystycznej
do3,środka,
• 5 jaj
ul. Żeromskiego
tel. 77 44 12na
522,tak zwaną kopertę, mocno je zaciskając. Wierzch
info@ocit.pl, ciasta smarujemy mlekiem. Krajanki układamy na wysmaroCiasto drożdżowe:
• 500 g mąki www.visitopolskie.pl
wanej tłuszczem blasze. Następnie kciukiem nakładamy na
• 50 g świeżych drożdży
ciasto
kruszonkę,
zachowując równe odstępy. Pieczemy około
Spis pozostałych
certyfi
kowanych punktów
• 250 ml ciepłego mleka
Informacji Turystycznej
na:
20 minutznajdziesz
w temperaturze
180 stopni. Po upieczeniu odstawiamy
• 2 jaja
www.orot.pl
do wystygnięcia. Posypujemy cukrem pudrem. Krajanka, tak jak
skłagdcukru
• 100
niki
Kołocz Śląski może mieć także nadzienie makowe i jabłkowe.
• 150 g masła
PRZEPISY

• szczypta soli

