
 Tradyc ja

i spec jały regionalne 

Ziemia hulczyńska i raciborska jeszcze przed 90 laty żyły wspólną 
historią, która trwała ponad dwa stulecia. Wspólne losy przejawiają 
się w tradycjach i niektórych regionalnych specjałach. Świadczą o 
tym przepisy „Kuchni hulczyńskiej“, „Kuchni opawskiej“ oraz „Kuchni 
górniczej“, w których opracowaniu uczestniczyła m.in. mieszkanka 
Krawarza, a w których panie domu mogą znaleźć ciekawe 
przepisy regionalnych specjałów. Szczególną uwagę we wszystkich tych książkach 
poświęcono tradycjom kulinarny w czasie ŚwiąT Bożego NarodzeNia (strucle, 
ciasteczka, pierniki, tradycyjny czarny sos i specjalne „haleczki“), osTaTków (pączki 
– „kreple“), wielkaNocy (dania z jajek, drób, jagnięcina, koźlęcina, mięso królicze), 
kiermaszów (gęsi z „niebieską“ kapustą), odpusTów (kaczki, specjały z grilla, 
golonka), ale także wesel.

Jedną z najważniejszych tradycji jest 
pieczeNie prajskicH koŁaczy. 

Piecze się je w całym regionie 
hulczyńskim, jednak nie tylko każda 
gmina, ale też  każde domostwo ma 

inny na to pieczenie przepis.
Kołacze można zawsze dostać w piekarniach 

i cukierniach. Gospodynie specjalnie szykują 
z okazji świąt rodzinnych – od chrztu, urodzin, wesel po pogrzeby. Prajski kołacz 
może być dobrym prezentem dla waszych przyjaciół i znajomych nie tylko w regionie 
hulczyńskim, ale i poza nim.
Jeszcze niedawno w Krawarzu odbywał się 
amatorski „Konkurs na najlepszy prajski 
kołacz“, w którym w ramach „krawarskiego 
odpustu“ brały udział gospodynie z całej 
okolicy. Coraz częściej także w innych 
gminach regionu hulczyńskiego urządzane 
jest tzw. „Kołaczobranie“.

Specjałom kulinarnym poświęcone są  także tradycyjne wysTawy Na zamku, 
które odbywają się regularnie od 1991 r. zawsze w okresie przed Wielkanocą i Bożym 
Narodzeniem. Prócz tradycyjnych wyrobów ludowych związanych z danym okresem 
prezentują też specjały kuchni – pieczywo, prażone czy suszone owoce, wyroby 
mięsne, specjały z uboju, miody pitne czy grzane wino.

Największą imprezą kulinarną w Krawarzu (Areal Mezivodek) urządzaną zawsze 
pod koniec sierpnia, regularnie już ponad 100 lat dla uczczenia patrona kościoła 
- św. Bartłomieja, jest już kilkakrotnie wspomniany krawarski odpusT. Oprócz 
udziału w obchodach kościelnych, wspaniałych koncertach, skorzystania z wielu karuzel 
i możliwości zobaczenia pokazu fajerwerków, można w ciągu pięciu dni skosztować 

wielu specjałów lokalnej 
i regionalnej 

kuchni.

Do tradycji kulinarnych nawiązują:

Tradycja darcia pierza o nazwie Biesiada przy pierzu, 
którą przypomina nam dawne zwyczaje i prajską gwarę. Z imprezą tą związana jest 
degustacja tradycyjnego posiłku – pączków i chleba ze smalcem. 

Do tradycji nawiązują powoli także 
zamkowe ŚwieTo piwa, które odbywa 
się na terenie parku zamkowego. Oferta 
różnych gatunków piwa, wśród których 
są też specjały i piwa bezalkoholowe 
zadowoli każdego uczestnika. Dla 
smakoszy, którzy „ciekły chleb“ pragną 
smakować w specjalnej atmosferze, 
przygotowane są kufle z herbem zamku. 

Na uczestników oczekują nie tylko wrażenia kulinarne, ale także bogaty program 
kulturalny, aż do późnych godzin nocnych.

Specjały regionalne i tradycyjne dania śląskie można znaleźć w Krawarzu przez cały rok 
we wszystkich restauracjach i cukierniach. 

cukierNie w krawarzu:
Cukiernia Jařabová: Opavská 89, tel.: + 420 553 671 379, 
e-mail:cukrarna@jarabova.cz, www.jarabova.cz
Cukiernia Peterková: Opavská 161, tel.: + 420 553 671 108
Cukiernia Večerek: Hlučínská 142, tel.: + 420 553 673 123

resTauracje w krawarzu:
Restauracja Buly Aréna: Kostelní 360/28, tel.: + 420 553 653 940, 
e-mail: bulyarena@bulyarena.cz, www.bulyarena.cz
Restauracja Buly Centrum: Hlučínská 252/181, tel.: + 420 553 671 153, 
e-mail: info@bulycentrum.cz, www.bulycentrum.cz
Restauracja Damika: Novodvorská 1, kom.: + 420 602 417 418
Restauracja Kavárna: Bezručova 484/84, tel.: +420 553 671 137
Restauracja Slanina: Opavská 214, tel.: + 420 790 308 355
Restauracja U Mnicha: Opavská 51/23, tel.: + 420 553 673 000, 
e-mail: info@u-mnicha.cz, www.u-mnicha.cz
Restauracja U Šťura: Tyršova 5, tel.: + 420 605 367 897
Restauracja Zamkowa Kravaře: Alejní 24, tel.: + 420 553 671 218, kom.: + 420 604 259 188, 
e-mail: restaurace@zamekkravare.cz, www.zamekkravare.cz

w krawarzu

www.kravare.cz www.i-kravare.info



resTauracje
Przebywając w Raciborzu zachęcamy Państwa do skosztowania 
raciborskiej kuchni. Polecamy w szczególności tradycyjny obiad: rosół z 
makaronem oraz kluski z roladą i modrą (czerwoną) kapustą. Danie to z 
powodzeniem możecie zakosztować w jednej z raciborskich restauracji.

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

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

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

Karczma Hetmańska
ul. Długa 5; tel.: +48 32 419 07 57

Rastauracja Hotelu POLONIA
Pl. Dworcowy 16; tel.: +48 32 414 02 70; 
e-mail: hotel@polonia.raciborz.pl, 
www.polonia.raciborz.pl

Swojskie Jadło
ul. Batorego 6; tel.: +48 32 415 13 56

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

Restauracja Raciborska 
ul. Rynek 9; tel.: +48 32 415 31 74

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

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

Przy Kominku
ul. Markowicka 8; tel.: +48 32 415 60 70

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

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

kawiarNie
Goście spragnieni słodkości również znajdą w naszym mieście coś dla siebie. Począwszy 
od wymyślnych deserów, poprzez kawy, po smakowite ciasta i kołacze. Kawiarenki 
miejskie zawsze stoją otworem dla smakoszy.

kawiarnia piotruś
ul. Odrzańska 1; tel.: +48 32 415 28 40

Cafeteria „Amigos”
ul. Mariańska 2a; tel.: +48 602 802 297

Dom Czekolady 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

Kawiarnia Poza Czasem 
ul. Ogrodowa 5, 47-400 Racibórz (obok D.H. JAWOR); 
tel.: +48 32 415 00 87; 
e-mail: kawiarnia@poza-czasem.pl,
www.poza-czasem.pl 

Vintage Cafe
ul. Rybnicka 97, CH Auchan; tel.: +48 721 951 744
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