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Hlučínsko, stejně jako Ratibořsko v období před 90 lety psalo
společnou historii, která trvala více než dvě století. Není
tedy divu, že se tato společná historie projevila v tradicích
i některých regionálních specialitách z minulosti. Nasvědčují tomu
i recepty „Kuchařky z Hlučínska“, „Opavské kuchařky“ i „Havířské
kuchařky“, na jejichž zpracování se podílela rodačka našeho města
a hospodyňky zde mohou nalézt zajímavé recepty pokrmů, o kterých se dá říci, že jsou
i regionální speciality. Mimořádná pozornost je ve všech knihách věnována i tradicím
gastronomie v čase vánoc (vánočky, cukroví, perníky, tradiční černá mačka a speciální
„halečky“), masopustu (koblihy - kreple), velikonoc (pokrmy z vajec, drůbeže,
jehněčí, kůzlátka, králičí maso), karmaše (husy s „modrým“ zelím), posvícení
- odpustu (kačeny, grilované speciality, kolena), ale i svatebním tradicím a historii
v rámci gastronomie.
Nad tím vším vysoce vyčnívá tradice pečení
PRAJZKÝCH KOLÁČŮ, které se pečou po
celém Hlučínsku a nejen každá obec, ale
i každá domácnost má jiný recept.
Koláče jsou pravidelně k dostání
v pekařstvích, cukrárnách a speciálně je
připravují i hospodyňky u každé sváteční
příležitosti v rodinách - od křtu, narozenin, svateb
až po pohřby. Prajzkým koláčem vždy velmi úspěšně potěšíte své přátele a známé nejen
na Hlučínsku, ale i v jiných regionech či zahraničí, kde tuto proslavenou pochoutku
ještě neznají.
Svého času se konala v Kravařích
amatérská soutěž „O nejlepší prajský
koláč“, kterého se v rámci „kravařského
odpustu“ zúčastňovaly hospodyňky
z širokého okolí. V posledních letech je
i v jiných obcích Hlučínska pořádáno tzv.
„Koláčobraní“.

Na kulinářské tradice navazují:
Tradice draní peří s názvem BeŠeda u peřa, která nám
přibližuje dřívější zvyky a připomíná prajzské nářečí. S touto akcí je spojena ochutnávka
tradičního občerstvení „draček“ – koblihy a chleba se sádlem.

Největší gastronomickou akcí v Kravařích pořádanou vždy koncem srpna je již
několikrát zmíněný KRAVAŘSKÝ ODPUST, který se koná pravidelně již více než
100 let k poctě patrona kostela sv. Bartoloměje. Kromě církevních slavností,
velkolepých oslav, kolotočů i ohňostroje máte možnost v areálu Mezivodek ochutnat
v průběhu pěti dnů speciality u několika desítek stánků s posezením a zábavou.

Na tradici pomalu navazují i ZÁMECKÉ
PIVNÍ SLAVNOSTI, které se v červenci
konají v prostorách zámeckého parku.
Každý návštěvník si přijde na své. Nabídka
různých druhů piva, mezi nimiž jsou
i speciality a nealkoholická piva je
opravdu pestrá. Pro fajnšmekry, kteří
si tekutý chléb chtějí vychutnat v té
největší kvalitě, jsou připraveny pivní
korbely s logem zámku a návštěvníky čeká nejen gurmánský, ale i kulturní zážitek
až do pozdních nočních hodin.
Občerstvení včetně regionálních specialit a tradičních slezských jídel během návštěvy
Kravař naleznete po celý rok ve všech restauracích a cukrárnách na území města Kravaře.
Cukrárny v Kravařích:
Cukrárna Jařabová: Opavská 89, tel.: + 420 553 671 379,
e-mail:cukrarna@jarabova.cz, www.jarabova.cz
Cukrárna Peterková: Opavská 161, tel.: + 420 553 671 108
Cukrárna Večerek: Hlučínská 142, tel.: + 420 553 673 123
Restaurace v kravařích:
Restaurace Buly Aréna: Kostelní 360/28, tel.: + 420 553 653 940,
e-mail: bulyarena@bulyarena.cz, www.bulyarena.cz
Restaurace Buly Centrum: Hlučínská 252/181, tel.: + 420 553 671 153,
e-mail: info@bulycentrum.cz, www.bulycentrum.cz
Restaurace Damika: Novodvorská 1, mob.: + 420 602 417 418
Restaurace Kavárna: Bezručova 484/84, tel.: +420 553 671 137
Restaurace Slanina: Opavská 214, tel.: + 420 790 308 355
Restaurace U Mnicha: Opavská 51/23, tel.: + 420 553 673 000,
e-mail: info@u-mnicha.cz, www.u-mnicha.cz
Restaurace U Šťura: Tyršova 5, tel.: + 420 605 367 897
Zámecká restaurace Kravaře: Alejní 24, tel.: + 420 553 671 218, mob.: + 420 604 259 188,
e-mail: restaurace@zamekkravare.cz, www.zamekkravare.cz

Gastronomickým specialitám se věnují i tradiční Výstavy na zámku, které
v období před velikonocemi a vánocemi pravidelně probíhají od roku 1991 a které
kromě tradičních lidových výrobků k danému období prezentují i kulinářské speciality
– pečivo, perníky, koláče, pražené či sušené ovoce, masné výrobky - zabijačky,
medovinu či svařené víno.
www.kravare.cz

www.i-kravare.info
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Restaurace
Během návštěvy Ratiboře si Vás dovolujeme pozvat k degustaci
ratibořské kuchyně. Doporučujeme zejména tradiční oběd: vývar
s těstovinou a noky s roládou a modrým (červeným) zelím. Tento
pokrm si můžete objednat v jedné z ratibořských restaurací.

Vena
ul. Nowa 5; tel.: +48 32 415 33 58; www.vena.info.pl

Raciborska (Ratibořská restaurace)
ul. Rynek 9; tel.: +48 32 415 31 74

Braxton
ul. Rynek 13; tel.: +48 32 418 10 00;
e-mail: marketing@braxton.info.pl,
www.braxton.info.pl

Leśna (Restaurace „Lesní“)
ul. Markowicka 15; tel.: +48 32 417 16 45;
www.raciborz-lesna-obora.pl

Dzika Róża (Divoká růže)
ul. Jana Pawła II 14; tel.: +48 32 415 77 19;
e-mail: biuro@dzikaroza.pl, www.dzikaroza.pl

M&Monroe
ul. Batorego 5; tel.: +48 32 415 84 84

Kameralna
ul. Kochanowskiego 1; tel.: +48 32 415 35 91

Karczma Hetmańska (Hejtmanská krčma)
ul. Długa 5; tel.: +48 32 419 07 57

Rastauracja Hotelu POLONIA (Restaurace v hotelu POLONIA)
Pl. Dworcowy 16; tel.: +48 32 414 02 70;
e-mail: hotel@polonia.raciborz.pl,
www.polonia.raciborz.pl
Swojskie Jadło (Domácí krmě)
ul. Batorego 6; tel.: +48 32 415 13 56

Przy Kominku (U krbu)
ul. Markowicka 8; tel.: +48 32 415 60 70

Bistro SHIRO
Rynek 10; tel.: +48 32 419 90 26

Antoś
ul. Jana Pawła II 17; tel.: +48 32 415 73 48

Kavárny
Hosté toužící po sladkostech si v našem městě také přijdou na své. Od rafinovaných
dezertů, přes kávu až po výborné zákusky a koláče. Městské kavárny pro milovníky
sladkého jsou pro Vás vždy otevřeny.

Piotruś
ul. Odrzańska 1; tel.: +48 32 415 28 40
Cafeteria „Amigos”
ul. Mariańska 2a; tel.: +48 602 802 297

Dom Czekolady CAFFE (Dům čokolády CAFFE)
Małgorzata Jakieła; ul. Mickiewicza 5/1
tel.: +48 793 070 612

Cafe Fanaberie
ul. Warszawska 13; tel.: +48 32 793 60 15

Gelatopiu
Rynek 5; tel.: +48 32 415 01 62

Cynamon Cafe
ul. Odrzańska 2a; tel.: +48 32 415 22 12

Poza Czasem (Mimo času)
ul. Ogrodowa 5, 47-400 Racibórz (vedle OD JAWOR);
tel.: +48 32 415 00 87;
e-mail: kawiarnia@poza-czasem.pl,
www.poza-czasem.pl
Vintage Cafe
ul. Rybnicka 97, OC Auchan; tel.: +48 721 951 744

