
Sałatki
1. GRECKA  .................................................................................12 zł
sałata lodowa, cebula, pomidor, ogórek, 
oliwki, ser feta, sos winegret
2. TUNA  ......................................................................................12 zł
sałata lodowa, tuńczyk, pomidor oliwki, 
cebula, sos majonezowo -ketchupowy
3. RASTA KURCZAK Z SEZAMEM    .....................................13 zł
mix sałat, kurczak w sezamie, kukurydza, pomidor, 
ogórek, papryka,  ser żółty ,sos czosnkowy
4. KURCZAK I SŁONECZNIK   .................................................13 zł
mix sałat, kurczak, cebula, pomidor, ogórek, 
papryka, ziarna  słonecznika, sos malinowy
5. SAŁATKA SZEFOWEJ  .........................................................13 zł
pieczarki konserwowe, groszek zielony, ananas, 
kurczak, sos czosnkowo - ananasowy.
6. CEZAR  ..............................................................................       12 zł
sałata lodowa, pomidor, ogórek, cebula, 
kurczak, zioła, sos jogurtowy, grzanki
7. ŁOSOSIOWA   ........................................................................14 zł
mix sałat, papryka, ogórek,  cebula, łosoś, sos winegret 
8. POLLO   ...................................................................................14 zł
sałata pekińska, ogórek, pomidor, Papryka, cebula, 
oliwki, ser feta, kurczak wędzony, Sos czosnkowy

Dania obiadowe
1. Kotlet de volaille  serem  .............................................     13 zł
2. Kotlet de volaille z pieczarkami ................................     13 zł
3. Kotlet schabowy tradycyjny  ...........................................12 zł
4. Obiad Tośka – � let drobiowy panierowany  ..............12 zł
5. Filet z kurczaka po hawajsku ..........................................14 zł
6. Filet z kurczaka po grecku................................................14 zł

CENA OBEJMUJE CAŁY ZESTAW OBIADOWY.

W zestawie obiadowym do wyboru:
Frytki, talarki ziemniaczane, ryż

Surówki: mizeria, pomidorki w sosie czosnkowym, 
kapusta pekińska w sosie majonezowym

Pizza
                        Duża       XL
1. Margerita – sos, ser ......................................................... 11 zł 16 zł
2. Grzybka smak – sos, pieczarki, ser ................................. 12 zł 18 zł
3. Capri - sos, ser, szynka, pieczarki ........................................14  zł 20 zł
4. Salami  - sos, ser, salami, peperoni  .................................... 14 zł 20 zł
5. Becon - sos, ser, bekon, cebula, czosnek  ............................. 15 zł    21 zł
6. Żar Tropików -  sos, ser, szynka, kukurydza, ananas   .........15 zł    21 zł
7. Bongo – sos, ser, pieczarki, kurczak, brokuły........................ 16 zł       23 zł
8. Ras Tafari – zioła, sos, ser, pieczarki, kukurydza, 
                                      papryka, cebula, rucola .................................. 16 zł 23 zł
9. Rasta Reggae – zioła, sos, ser,  papryka, szpinak, 
                                                  czosnek, ser feta,  rucola ........................ 16 zł    23 zł
10. Tunci – sos, ser, tuńczyk, papryka, oliwki, cebula ............... 16 zł    23 zł   
11. Polonia – sos, ser, kiełbasa, groszek, ogórek, cebula ......... 16 zł    23 zł      
12. Greca – sos, ser feta, pomidor, bazylia, oliwki czarne ......... 16 zł    23 zł     
13. Toscana – sos, ser, szynka,  pieczarki, papryka, ogórek  ..... 16 zł    23 zł
14. Italiana – sos, ser, mięso, pomidor, cebula, czosnek, ......... 16 zł  23 zł
15. Fromagi – bazylia, sos, ser mozarella, ser feta, pomidory  ..... 17 zł    24 zł                   
16. Jamal - sos, pieczarki, pomidory, cebula, czosnek, boczek, ser  17 zł    24 zł
17. Maccabra – sos, kurczak wędzony, 3 x tabasco, papryka, ser  18 zł     25 zł
18. Jamajka  - sos, ser, kurczak,  pieczarki, kukurydza, 
                                      extra ser, rucola  ............................................. 18 zł    25 zł
19. Mechuto - ser, sos, salami, boczek,  pieczarki, 
                                       czerwona fasola, czosnek  .............................. 18 zł 25 zł
20. Raggafaja – sos, pieczarki, fasola, chilli, cebula, 
                                            kurczak wędzony, ser  ................................ 18 zł 26 zł
21. Benjamin – sos, pieczarki, cebula, Anchois, 
                                          oliwki zielone, ser  ....................................... 18 zł    26 zł
22. Cztery Żywioły – sos, ser mozzarella, Ser feta, 
                                                         ser pleśniowy, ser ............................ 18 zł    26 zł
23. Carbonara – sos carbonara, ser, boczek, pieczarki, cebula  18 zł    26 zł
24. Red Hot Chili - sos, ser, salami, peperoni, papryka, 
                                                  czosnek, chili, tabasco ........................... 19 zł     27 zł
25. Ganja – sos, ser, gyros z kurczaka, pieczarki, cebula, 
                                kukurydza, papryka, zioła  ................................... 19 zł 27 zł
26. Dub Dub  morskich fal – sos, ser, cebula, 
                                        owoce morza, ogórek konserwowy ................ 20 zł 28 zł                       
27. Euro KoKo – sos, salami, kiełbasa, boczek, chilli, cebula, 
                                            czosnek, ser............................................... 21 zł 29 zł
28. Ziele Rasta – zioło, sos, ser i 5 dowolnie wybranych 
                        składników  pomiędzy dwoma warstwami ciasta  ....... 23 zł 31 zł 

Pizzę podajemy na tradycyjnym cienkim cieście.
Do każdej pizzy sos gratis : czosnkowy, pomidorowy lub ostry  sambalem

Dodatkowy sos – 1 zł

Dodatkowe składniki do pizzy:
Ser:  ....................................Duża – 3 zł  ..................... XL – 4 zł
Warzywa .....................Duża – 1 zł ...................... XL – 2 zł
Mięso, ryby ..............Duża – 2 zł ...................... XL – 3 zł

Ziele Rasta

Kawiarnia

KAWIARNIA
MENU

ul. Kościuszki 23, Biłgoraj
Otwieramy 10:03
Zamykamy 22:57

Dostawa GRATIS 
*)przy zamówieniu powyżej 12 zł

tel. 510 -194 -175



Naleśniki
Wytrawne smaki – coś niecoś z mięsem:

(do wyboru ciasto tradycyjne lub gryczane)

  1. Szynka, ser ............................................................................  8 zł
  2. Szynka, pomidor, ser .........................................................  9 zł
  3. Szynka, oliwki, ser .............................................................   9 zł
  4. Salami, warzywa, ser .......................................................... 9 zł
  5. Pieczarki, bekon, ser .........................................................   9 zł
  6. Pieczarki, szynka, ser ........................................................   9 zł
  7. Tuńczyk, pomidor, kukurydza, papryka, ser   ..........12 zł
  8. Kurczak, pomidor, pieczarki, ser ..................................11 zł
  9. Kurczak, pomidor, boczek, cebula, ser  .....................12 zł
10. Kurczak, warzywa, pomidor, ser  .................................11 zł
11. Kurczak, szpinak, pomidor, ser ....................................11 zł
12. Kurczak, ananas, kukurydza, pieczarki, ser     ..........12 zł
13. Kurczak w sosie meksykańskim ...................................12 zł
14. Kurczak w sosie słodko- kwaśnym .............................12 zł

 Naleśniki - Wegetariańskie przy- smaki: 
(do wyboru ciasto tradycyjne lub gryczane) 
1. Gotowane warzywa, ser ...................................................   8 zł
2. Szpinak, ser feta, oliwki, pomidory, ser  ..................... 11 zł
3. Szpinak, ser feta, ser pleśniowy, ser ............................ 12 zł
4. Szpinak, ser feta, ser pleśniowy, orzechy, ser ........... 13 zł
5. Ser pleśniowy, ser rokpol, orzechy, ser   ..................... 13 zł
6. Ser pleśniowy, żurawina, ananas, ser  ......................... 13 zł

*  Sosy  GRATIS  do każdego naleśnika
Czosnkowy, pomidorowy lub ostry z sambalem

Naleśniki - Słodkie wariacje:
1. Wiśnie, bita śmietana .........................................................   9 zł
2. Brzoskwinie, bita śmietana ..............................................   9 zł
3. Truskawki, bita śmietana .................................................... 9 zł
4. Ananas, bita śmietana  ........................................................ 9 zł
5. Jagody, bita śmietana ........................................................  9 zł

6. Jabłko, cynamon, bita śmietana ...................................... 9 zł
7. Nutella, bita śmietana .......................................................10 zł
8. Nutella, banany, bita śmietana.......................................11 zł
9. Nutella, banany, migdały, miód, bita śmietana  ...... 13 zł
10. Twarożek, bita śmietana ............................................... 11 zł
11. Twarożek, owoce, bita śmietana .................................12 zł
12. Chałwa, orzechy, bita śmietana ...................................13 zł

Makarony
1.Penne grzybowe ................................................................11 zł
(makaron rurki z pieczarkami  w sosie śmietanowym)
2. Penne łososiowe  ..............................................................13 zł
(makaron rurki z pieczarkami i łososiem 
w sosie śmietanowym)
3. Penne Marleya  ..................................................................13 zł
(makaron rurki z kurczakiem w towarzystwie zielonego 
szpinaku w sosie śmietanowym)
4. Rasta penne 
(makaron rurki ze szpinakiem, ............................................12 zł
serem feta pesto zielonym w sosie śmietanowym)
5. Tagliatelle czerwone  ......................................................14 zł
(makaron wstążki, pesto pomidorowe łosoś, szpinak, 
pomidory w sosie śmietanowym)
6.Tagliatelle zielone  ............................................................13 zł
(makaron wstążki, pesto bazyliowe, pieczarki 
i szpinak w sosie śmietanowym)
7.Bolognese  ............................................................................12 zł
(makaron spaghetti, cebula, czosnek, 
sos pomidorowy, mięso mielone i parmezan)
8.Carbonare  ............................................................................13 zł
(makaron spaghetti, cebula, szynka 
i boczek w sosie śmietanowym)

Rasta poleca
1. Skrzydełka kurczaka z ostrym sosem ......................... 11 zł
2.Chrupiący szaszłyk z ostrym sosem ..............................10 zł
3. Placki ziemniaczane ze śmietaną ..................................   8 zł
4. Risotto dla wegetarian ......................................................12 zł
5. Risotto z kurczakiem ..........................................................12 zł
6. Frytki zapiekane z serem  ................................................    8 zł
7. Frytki zapiekane z synka i serem  ................................. 12 zł
8. Frytki zapiekane z boczkiem i serem .......................... 12 zł
9. Frytki zapiekane z kurczakiem i serem      ................. 12 zł                             
10. Frytki Duże ............................................................................ 5 zł
11. Rasta frytki  .........................................................................   6 zł
12. Kebab drobiowy w tortilli ..............................................10 zł
13. Hamburger ........................................................................... 5 zł

Zapiekanki
1. POZYTYWNE BROKUŁY ..................................................14 zł
Frytki lub makaron, brokuły, pieczarki, kurczak,
 sos beszamelowy, pesto czerwone, ser
2. LOVE SPINAK ......................................................................14 zł
Frytki lub makaron, szpinak, czosnek, ser feta, 
pomidory, pesto bazyliowe, sos śmietanowy, ser
3. REGGAE KURCZAK   .........................................................14 zł
Frytki lub makaron, cebula, pieczarki, kurczak,
sos śmietanowy, ser
4. RASTA BOCZEK ...............................................................   14 zł
Frytki lub makaron, boczek, cebula, czosnek, 
sos beszamelowy, ser
5. ZAPIEKANKA BOLOŃSKA .............................................14 zł
Frytki lub makaron, sos boloński z mięsem mielonym, 
cebula, czosnek, ser

ul. Kościuszki 23, Biłgoraj                   tel. 510  194  175        Dostawa GRATIS *)przy zamówieniu powyżej 12 zł


