„Niebo w gębie” poleca specjały kuchni śląskiej
Śląski niedzielny obiad od zarania jest najważniejszym posiłkiem. Od wielu lat niezmiennie składa się z rosołu
z kaczki z nudlami (makaronem własnej roboty) i brytfanny pełnej mięsa i dodatków (pieczeń wieprzowa, rolady,
drób). Z warzyw pierwsze miejsce zajmuje biała lub czerwona duszona kapusta i surówki oraz dodatki skrobiowe
– tradycyjne białe kluski i ziemniaki.

Biesiada Śląska na 4 osoby
(tylko na zamówienie z 1 dniowym wyprzedzeniem)

Rosół z kaczki z makaronem podany w wazie
1200 ml. 400 gr.

Półmisek mięs
(pieczone udka z kury, pieczeń z prosiaka, roladki ze schabu
1000 gr.

150 gr.

180 gr.

kotlet Ohmy, karczek grillowany)
150 gr.

180 gr.

Dodatki:
Ziemniaki z wody lub opiekane, kluski śląskie z sosem, czerwona kapusta
200 gr.

200 gr.

200 gr.

mix sałat z sosem vinegret lub zestaw surówek
200 gr.

Kompot
1l

160,00 zł

Dania główne
Pańćkraut z żeberkami
150 gr. 300 gr.

25,00
25,00 zł

Opolska rolada wołowa „zraz”
z modrą kapustą i białymi kluskami
180 gr. 50 gr. 150 gr. 150 gr.

35,00
35,00 zł

Śląskie Niebo z buchtami
Kasler, czyli schab wędzony podany z kluskami na parze i sosem z wędzonych owoców oraz modro kapustą
180 gr. 150 gr. 50 gr. 150 gr

40,00
40,00 zł

Pieczona kaczka Huberto
z kluskami i sałatką z buraków
1000 gr. 180 gr. 150 gr.

40,00
40,00 zł

Indyczki grillowane
z pieczarkami, ryżem i bukietem surówek
180 gr. 150 gr. 150 gr. 150 gr.

28,0
28,00
,00 zł

Pieczeń z dzika po myśliwsku
w towarzystwie kaszy i modrej kapusty
180 gr. 150 gr. 150 gr.

45,00
45,00 zł

Golonka z wieprza
podana z ziemniakami z grilla i kapustą
500 gr. 150 gr. 150 gr.

40,00
40,00 zł

Karbinadel Starzyka
Starzyka
podany z puree i mizerią
180 gr. 150 gr. 150 gr.

25,00
25,00 zł

Pieczeń Husarska z prosiaka
podana z białymi kluskami i sałatką z buraków
180 gr. 50 gr. 150 gr. 150 gr.

28,00
28,00 zł

Folwark
Pierś w kokosie z ananasem pod kołderką sera z frytkami i surówkami
180 gr. 20 gr. 20 gr. 150 gr. 150 gr.

28,00
28,00 zł

Kotlet Omy ze świniny (schabowy)
podany z ziemniakami z patelni i duszoną kapustą z Bobrowy
180 gr. 150 gr. 150 gr.

24,00
24,00 zł

Oleski ser smażony
z żurawiną, frytkami i bukietem surówek
200 gr. 50 gr. 150 gr. 150 gr.

28,00 zł

Głubczycki tercet mięs z grilla
(filet, schab, karczek)
podany z ziemniakami z patelni i bukietem surówek
100 gr. 100 gr. 100 gr. 150 gr. 150 gr.

35,00
35,00 zł

Stek wołowy (rostbef)
z grzybami ze stobrawskiego lasu podany z frytkami i bukietem surowych warzyw
400 gr. 150 gr. 150 gr. 150 gr.

65,00
65,00 zł

Świńska polędwica Achima
w sosie kurkowym z kluskami i świeżymi warzywami
180 gr. 100 gr. 150 gr.

35,00
35,00 zł

Grillowana karkówka
karkówka św. Bernadetty
z frytkami i surówką z białej kapusty
200 gr. 150 gr. 150 gr.

25,00
25,00 zł
Czas oczekiwania na danie główne to min. 30 minut

Zupy
Rosół z nudlami
kaczy rosół z domowym makaronem
300 ml. 80 gr.

13,00
13,00 zł

Flaczki Baborowskie
flaczki wołowe na zasmażce ze smalcu podane z pieczywem
300 ml. 100 gr.

15,00
15,00 zł

Wodzianka
bardzo smaczna zupa z czerstwego chleba, boczku i czosnku
300 ml.

10,00
10,00 zł

Eintopf
zupa jarzynowa z mięsem mielonym
300 ml. 50 gr.

12,00
12,00 zł

Żur śląski
na maślance z jajem podany w chlebie
300 ml. 50 gr. 300 gr.

15,00
15,00 zł

Pierogi
Pierogi ruskie z oleską śmietaną i duszoną cebulą
300 gr. 50 50

15,00
15,00 zł

Pierogi z duszonym mięsem podane z cebulą
300 gr. 50 gr.

18,00
18,00 zł

Pierogi z kaszą gryczaną podane z gulaszem wołowym
300 gr. 150 gr.

25,00
25,00 zł

Pierogi z farszem szpinakowo – mięsnym podane z cebulką
300 gr. 50 gr.

20,00
20,00 zł

Pierogi z kapustą kiszoną z Bobrowej i borowikiem stobrawskim
300 gr.

20,00
20,00 zł

Przystawki
Harynki w cebulowej zołzie
śledź zanurzony w sosie cebulowym
150 gr. 100 gr.

18,00 zł

Befsztyk gospodarza
tradycyjny tatar wołowy z cebulką, ogórkiem i jajkiem
100 gr. 20 gr. 20 gr. 50 gr.

25,00
25,00 zł

Sztufada
gęsie wątróbki z cebulką i jabłkiem
200 gr. 30 gr. 20 gr.

22,00
22,00 zł

Śląska decha
(4 osoby)

z pasztetem, mięsem, smalcem, grzybkami, ogórkiem i pieczywem
500 gr. 150 gr.

60,00 zł

Grzybki ze Stobrawskich Lasów
duszone w śmietanie
200 gr.

30,00
30,00 zł

Śniadania
Grzane parówki lub kiełbasa śląska z chlebem, masłem i musztardą
200 gr. 100 gr. 30 gr. 30 gr.

15,00
15,00 zł

Jajecznica myśliwska z 4 jajek z grzybami i boczkiem
200 gr. 30 gr. 20 gr.

10,00 zł

Półmisek śniadaniowy
(wędlina, ser, warzywa, masło, pieczywo)

15,00 zł

Ścierka z goluszką i masłem
mleczna zupa zacierana na słodko lub słono
300 gr.

10,00 zł

Sałatki
Sałatka Niebo w Gębie
warzywna wariacja kucharza polana sosem wedle życzenia
350 gr. 50 gr.

20,00
20,00 zł

Sałatka drwala
mix sałat, pomidor, ogórek, panierowany ser, grillowana cebula, żurawina, dressing
250 gr. 50 gr. 30 gr. 50 gr.

22,00
22,00 zł

Sałatka Cezar
sałata, grillowana pierś z kurczaka, seler, orzechy, grzanki, sos czosnkowy
180 gr. 100 gr. 50 gr.

22,00
22,00 zł

Sałatka Grecka
sałata, pomidor, ogórek, cebula, oliwki, feta, winegret
300 gr.

22,00
22,00 zł

Ryby
Łosoś pieczony
serwowany z ryżem i bukietem sałat
200 gr. 150 gr. 150 gr.

38,00
38,00 zł

Pstrąg grillowany ze świeżymi ziołami
podany z ziemniakami w mundurkach i zestawem surówek
300 gr. 150 gr. 150 gr.

35,00
35,00 zł
Smażony dorsz
w zestawie z frytkami i bukietem surówek
180 gr. 150 gr. 150 gr.

28,00
28,00 zł

Okoń morski / dorada
opiekane ziemniaki, bukiet surówek
200 gr. 150 gr. 150 gr.

40,00
40,00 zł

Napoje zimne
Pepsi
7 Up
Mirinda
Schweppes Tonic
Schweppes Ginger Ale
Schweppes Bitter Lemon
Lipton Ice Tea Lemon
Lipton Ice Tea Green Tea
Lipton Ice Tea Peach
TOMA sok pomarańczowy
TOMA sok jabłkowy
TOMA sok grapefruitowy
TOMA nektar czarna porzeczka
/200 ml/

Woda niegazowana „Górska Natura”
Woda gazowana „Górska Natura”
/300 ml/

5,00 zł

Napoje gorące
Kawa czarna /150 ml/
Cappuccino

6,00 zł

7,00 zł

/180 ml/

Espresso

/100 ml/

Latte

/220 ml/

7,00 zł
10,00
10,00 zł

Herbaty “Smaki świata” /250 ml/

6,00 zł

do wyboru

Piwo grzane /500 ml/

10,00
10,00 zł

Wino grzane /150 ml/

10,00
10,00 zł

Świeże soki 100%
Sok pomarańczowy
Sok z marchwi
Sok z marchwi i jabłek

(300 ml)
14,00 zł
12,00 zł
12,00 zł

Sok z buraków czerwonych
Sok z pietruszki

14,00 zł
14,00 zł

Piwa lane
Warka
0,5 l

6,00 zł
0,3 l

5,00 zł
0,2 l

4,00 zł

Piwa butelkowe

7,00 zł

Wina
wytrawne, półwytrawne, półsłodkie, słodkie

lampka 150 ml

7,00 zł

karafka 350 ml

20,00 zł

karafka 700 ml

45,00 zł

Kuchnia włoska
Carpaccio wołowe
z pesto bazyliowym podane na sałacie
100 gr.; 50 gr.

30,00
30,00 zł

Krewetki smażone na płatkach czosnku
z nutą zielonej pietruszki
300 gr.

55,00 zł

Małże nowozelandzkie
Zapiekane z masłem czosnkowo – ziołowym podane ze świeżymi warzywami
500 gr. 200 gr.

55,00 zł

Makarony
Spaghetti, Penne, Tagliatelle,
Tagliatelle,
podane z sosami do wyboru

Bolognese, Aglio olio, Napoli, Fungi, Kurkowy
250 gr. 150 gr. 30 gr.

20,00
20,00 zł

Desery
Puchar lodów z owocami z kompotu
150 gr. 50 gr.

10,00 zł

Panforte
Naleśnik z kremem i bitą śmietaną oraz lodami
150 gr. 50 gr. 50 gr.

12,00 zł

Nie ma jak u mamy
Ciasto z jabłkami, bitą śmietaną i lodami
150 gr. 50 gr.

10,00 zł

Potrawy z 77-dniowym wyprzedzeniem
Pieczona gęś z kaszą gryczaną
dla 6 osób
4 – 6 kg

300,00 zł

Pieczony indyk
dla 6 osób
4 – 6 kg

280,00 zł

Pieczony udziec z wieprza
dla 12 -16 osób
8 – 14 kg

600,00
600,00 zł

Prosiak pieczony z kaszą i warzywami
dla 18 – 20 osób
8 – 12 kg

800,00 zł

Prosię pieczone luzowane i nadziewane mięsem
dla 18 – 20 osób
12 – 16 kg

1000,00 zł

