„

RESTAURACJA GROBLICE”

Zapraszamy do naszej Restauracji , by przybliżyć Państwu
zapomniane już smaki kuchni regionalnej Śląska Cieszyńskiego.
Nasza kuchnia oparta jest na tradycyjnych oraz rodzinnych
recepturach .
W naszej kuchni nie znajdą Państwo chemicznych polepszaczy
smaku i zapachu,
to co najlepsze w naszej kuchni pochodzi z natury i starannie
dobranych ekologicznych produktów.
Kto raz zasmakuje magii naszej niepowtarzalnej kuchni już
zawsze będzie do niej powracał .

ZAPRASZAMY DO POZNANIA NASZYCH SMAKÓW!
Gospodarze

SKĄD SIĘ WZIĘŁY „GROBLICE”?
Nazwa „Groblice” pochodzi od nazwy kawałka naszej
rodzinnej ziemi , na której powstał obiekt. W czasach , gdy na
Zawodziu istniały gospodarstwa rolne wszystkie ziemie miały
swoją określoną nazwę np. Na Groniu, Głębiec, Na Zadnim,
właśnie stąd wzięły się Groblice . Od pokoleń ziemia ta należała
do naszej rodziny i była wykorzystywana jako pole rolne ,
później podjęto decyzję o budowie domu jednorodzinnego, gdyż
ówczesne przepisy prawne pozwalały na możliwość zabudowy,
bowiem początkowo strefa uzdrowiskowa przebiegała w innym
zasięgu.
Fundamenty budynku powstały w latach 70', lecz w
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nastąpił zwrot nieruchomości i tak wszystko się zaczęło…
W 2006 z miłości do kuchni i dobrego smaku powstała
nasza Restauracja …

NA PIYRSZY GŁÓD:
SYR OWCZORZA ŁOBZOLANY Z ŻURAWINĄ
gołka owczo-krowia w cieście podawany z żurawiną

14,00zł

SKIBKI CHLEBA ZE SZMOLCEM I OGÓRKIEM

10,00zł

TATAR Z WĘDZONEGO PSTRĄGA

13,00zł

CO KOMU SZMAKUJE T YM SIĘ NIE OTRUJE…
POLYWKA Z NUGLAMI

11,00zł

rosół z makaronem
KAPUŚNICA Z ZIOBRYM

13,00zł

zupa z kiszonej kapusty z wędzonym żeberkiem
ŻUREK Z WAJCYM W CHLEBICZKU

13,00zł

Żurek z jajkiem i kiełbasą podawany w chlebku
GRZYBULA ZE ZIYMIOKAMI

14,00zł

zupa grzybowa z podgrzybków
POMIDORÓWKA Z NUGLAMI

11,00zł

pomidorówka z muszelkami
KREM Z WARZYW Z GRZANKAMI I TART YM SEREM GOŁKĄ
OWCZO-KROWIĄ

13,00zł

 Wszystkie dania przygotowujemy w oparciu o własne
niepowtarzalne receptury
 Czas oczekiwania na danie gorące wynosi około
20 minut, w szczególnych przypadkach może się wydłużyć
 Niektóre z dań mogą być dostępne jedynie od piątku do
niedzieli
 Lista alergenów dostępna jest u kierownika sali
 Odwiedź nasz profil na facebooku
 REZERWACJE STOLIKÓW: 607-777-213
 Odwiedź nas na www.restauracjagroblice .pl
 Organizujemy stylowe przyjęcia, spotkania biznesowe
 Twoja opinia jest ważna-podziel się swoimi wrażeniami
na google lub facebook

IDZIE JESIEŃ... IDZIE JESIEŃ…
a wraz z nią rozpoczyna się sezon na dziczyznę ,
to właśnie w tym okresie dziczyzna ma niesamowity smak i aromat,
Warto podkreślić, że dziczyzna jest bardzo zdrowa gdyż:
- zawiera mniej tłuszczu niż kurczak
- jest mięsem chudym zawiera dużo mniej kalorii niż wieprzowina
- zawiera dużą ilość cennych witamin – między innymi B2, B5, B6 i
minerałów, a przede wszystkim magnezu, fosforu wapnia i żelaza
- zawiera dużo łatwostrawnego białka
- jest wolna od antybiotyków i substancji chemicznych dodawanych do
paszy, ponieważ zwierzęta żyją na wolności i nie są sztucznie tuczone
„ZUPA MYŚLIWSKA ŚW.HUBERTA”
pyszna zupa na cześć patrona wszystkich myśliwych- św.
Huberta ,podawana w chlebowym kociołku,pachnąca lasem i grzybami ,
19,00zł
POLĘDWICZKI Z DZIKA W SOSIE Z SUSZONYCH GRZYBÓW LEŚNYCH
podane z pierozkami z kaszą gryczaną i zasmażanymi buraczkami
49,00zł
PIECZÓNKA Z DZIKA

39,00zł

pieczeń z dzika w sosie własnym,kluseczki z dziurką , buraczki

GULASZ Z JELONKA ROGACZA

32,00zł

gulasz z jelenia z plackami ziemniaczanymi z blachy, domowy ogórek
kiszony
KOTLET Z DZIKA POD KOŁDERKĄ
schab z dzika na placku ziemniaczanym w borowikowym sosie , ogórek
kiszony
PIEROGI Z DZICZYZNĄ,7szt

40,00zł
24,00zł

KĄCIK MALUCHA- CHATKA KUBUSIA PUCHATKA

ZACZAROWANY ROSOŁEK- rosół z
makaronem

6,00zł

POMIDORÓWKA PROSIACZKA
zupa pomidorowa z muszelkami
6,00zł

MAŁE CO NIECO KUBUSIA PUCHATKAkotlecik z kurczaka , frytki ,
surówka

17,00zł

PIEROŻKI KŁAPOUSZKA- pierogi z mięsem

18,00zł

PIEROŻKI ZE STUMILOWEGO LASU-pierogi z jagodami

18,00zł

PUSZYSTE NALEŚNICZKI MALEŃST WA

16,00zł

naleśniki z serem
OBIADEK KRZYSIA
kluseczki śląskie z sosem mięsnym

13,00zł

DANIA GŁÓWNE ROZMAITE MIYNSIWA:

KOTLET OWCZORZA- schab z bryndzą i oscypkiem, ZIEMNIACZKI
OPIEKANE, SAŁATKA Z KAPUST Y PEKIŃSKIEJ
ROLADA
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GRZYBOWEJ-

rolada

31,00zł
wieprzowa

w
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podgrzybków, KLUSECZKI ŚLĄSKIE, KAPUSTA CZERWONA 34,00zł
TRADYCYJNY KOTLET SCHABOWY smażony na smalcu,
ZIEMNIAKI Z WODY, KAPUSTA KISZONA ZASMAŻANA

27,00zł

KOTLET LETNIKORZA-schab z grilla z boczkiem i cebulką , grube frytki ,
mix zielonych sałat

33,00zł

POLĘDWICZKI Z BABUCIA W KURKACH-polędwiczki wieprzowe w sosie
kurkowym, KLUSECZKI ŚLĄSKI, BURACZKI

40,00zł

ZAWIJOK Z KURZOKA- kotlet de volaille z kurczaka zagrodowego
nadziewany oscypkiem i masełkiem, FRYTKI, SURÓWKA Z MARCHEWKI
29,00zł
GOLONKO GOSPODARZA, ZIEMNIAKI OPIEKANE, KAPUSTA KISZONA
ZASMAŻANA ( dostępne od piątku do niedzieli) 39,00zł

ROLADA WOŁOWA W MOCZCE- rolada śląska w sosie mięsnym, KLUSKI
ŚLĄSKIE, KAPUSTA CZERWONA

40,00zł

POLĘDWICZKI Z BABUCIA W ŁOPADOŁKACH- polędwiczki wieprzowe w
sosie musztardowym z jabłkami , KLUSECZKI ŚLĄSKIE, BURAKI
32,00zł

DANIA RYBIORZA:
„Ni mioł byś mój najmilejszy ani jednej chyby gdybyś nie uciekał a chałp
nad stawy na ryby...”Wanda Mider

FILET Z DORSZA, FRYTKI, SURÓWKA Z KAPUST Y KISZONEJ
34,00zł
PSTRĄG Z POTOKA, ZIEMNIACZANE TALARKI, MIX ZIELONYCH SAŁAT
35,00zł
ŁOSOŚ NA ZIELONEJ TRAWCE podany na szpinaku z masłem
i czosnkiem ( dostępny od piątku od niedzieli)

43,00zł

ROZMAITOŚCI:
KOTLET W TRZYCIELINACH-schab zapiekany w ziemniakach , BUKIET
SAŁATEK

28,00zł

PLACKI ZIEMNIACZANE NA BLASZE Z GULASZEM WIEPRZOWYM
20,00zł
PLACKI ZIEMNIACZANE Z BLACHY Z WYRZOZKAMI

18,00 zł

PIEROGI Z MIĘSEM/Z JAGODAMI 7 szt wyrób własny

18,00zł

PIEROGI Z BRYNDZĄ I SZPINAKIEM 7 szt wyrób własny

18,00zł

„Na Zawodziu som Groblice to som piekne łokolice dobrze jeść tu
podowajóm, aji wyspać też się dajom”.

„GORZOŁECZKA DOBRE ZIELI TO CZŁOWIEKA ROZWESELI”
WARZONKA 38% 40ml

8,00zł

tradycyjna wódka korzenna , używana przez górali jako lekarstwo na
wszelkie dolegliwości , znany góralski afrodyzjak , podawana na gorąco
PRZEKURnWICA 50% 40ml

8,00zł

wódka 6-krotnie destylowana , smakuje jak woda ,
pić bez zapitki , UWAGA: może sponiewierać
KURnWICA 40% 40ml

7,00zł

wódka biała klasy Premium, 6-krotnie destylowana ,
delikatna w smaku i zapachu, pić solo, odcina nogi
WIśNIOWA ZBÓJNICKA 40% 40ml

8,00zł

tradycyjna wódka smakowa , o wyrazistym smaku wiśni wzmocnionym
przez alkohol oraz
o wyjątkowym aromacie
PIEPRZONA KURnWICA 34% 40ml

8,00zł

tradycyjna pieprzówka o wyrazistym charakterze , ostrym smaku
zakończonym delikatną nutą słodyczy,
MIODONKA ZBÓJNICKA 35% 40ml

8,00zł

wódka na naturalnym miodzie , źródlanej wodzie i spirytusie , lek na
wszelkie dolegliwości
ŚLIWOWA GORZAŁKA 60% 40ml

11,00zł

wysokoprocentowy wytrawny napój alkoholowy o wyjątkowym i
delikatnym smaku polskiej śliwki
STARA KURnWICA 40% 40ml

13,00zł

Stara Kurnwica gorzałka starzona to alkohol leżakowany od 1994 roku, w
beczkach dębowych .

Smakiem przypomina brandy, niektórzy twierdzą :

„Polskie Whisky”!
PRZEPALANKA ZBÓJNICKA 45% 40ml
wódka karmelowa , idealnie rozgrzewa

8,00zł

COSI DO POPICIA:
Polecamy wyśmienitą kawę-Kawa Bristo została skomponowana
i wypalona we włoskiej palarni w Dolomitach i jest obecnie jedną
z najlepszych kaw na świecie-Arabika 85%,Robusty 15%.
ESPRESSO

7,00zł

ESPRESSO DOPPIO

9,00zł

AMERICANO

7,00zł

AMERICANO Z MLEKIEM

8,00zł

CAPUCCINO

9,00zł

CAFFE LATTE MACCHIATO

12,00zł

HERBATA Pallavi

9,00zł

Czarna , owocowa , zielona , miętowa , earl grey
HERBATA Z ZIELIN

6,00zł

górskie zioła + syrop malinowy
KOMPOT

4,00zł

T YMBARK 0,2 l

5,00zł

jabłko, pomarańcz, grapefruit, porzeczka , pomidor
SOK ŚWIEŻO WYCISKANY

10,00zł

COCA-COLA, SPRITE, FANTA, TONIC 0,2l

6,00zł

WODA USTRONIANKA 0,25 l

5,00zł

WODA CISOWIANKA PERLAGE 0,7 l

10,00zł

FUZETEA 0,25 l brzoskwinia , cytryna

6,00zł

PIWO BUTELKOWE 0,5 l Tyskie

7,00zł

PIWO BUTELKOWE 0,5 l

8,00zł

Heineken , Warka Strong, Karmi , Redd’s
PIWO BEZALKOHOLOWE 0,3 l Lech

5,00zł

PIWO Z BECZKI 0,5 l ŻYWIEC

8,00zł

PIWO Z BECZKI 0,3 l ŻYWIEC

6,00zł

PIWO CIESZYŃSKIE PSZENICZNE 0,5 l

11,00zł

PIWO LAGER CIESZYŃSKI 0,5 l

9,00zł

PIWO KOZEL 0,5 l

8,00zł

WINO DOMU półwytrawne biale lub czerwone

12,00zł/55,00 zł

COSI DO POMASZKIECENIO:
KOŁOCZ DROŻDŻOWY Z POSYPKĄ-WYPIEK WŁASNY

7,00ZŁ

