RESTAURACJA

PRESIDENT

Jest nam niezwykle miło powitać Państwa w Restauracji „President”,
która mieści się w malowniczej scenerii uroczego Kocka, położonego nad rzeką Tyśmienicą.
Odwiedzając nas doświadczycie Państwo wyjątkowej gościnności,
odpoczniecie w relaksującej atmosferze sielskiego krajobrazu Lubelszczyzny ,
oraz będziecie mieli okazję skosztować wyśmienitych potraw w naszej restauracji.

Restauracja
godziny otwarcia
od 11.00 – 22.00
Śniadania w naszej Restauracji
serwujemy
od 07.00 – 09.00

Śniadania
Śniadanie na szybko
Wędliny, sery, pomidor, ogórek, pieczywo masło, dżemy, kawa lub herbata
Cured meat, cheese, tomato, cucumber, bread, butter, jams, coffee or tea

17,00 zł

Śniadanie Prezydenckie
Wędliny, sery, pomidor, ogórek, pieczywo masło, dżemy, kawa lub herbata, jajecznica na
maśle, szynce lub boczku
Cured meats, cheeses, tomato, cucumber, bakery butter, jams, coffee or tea, scrambled eggs in
butter, ham or bacon

20,00 zł

Jajecznica
Delikatna jajecznica na maśle ze szczypiorkiem z szynką lub z boczkiem
Delicate scrambled eggs on butter with ham or bacon chives

8,00 zł

Jajka sadzone
Chrupiące plastry boczku z jajkiem sadzonym (2szt)
Crispy bacon with fried egg (2pcs)

14,00 zł

Bufet Szwedzki
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego dostępne w godzinach od 7:00 do 9:00
Buffet breakfast is available from 07:00 to 09:00

25,00 zł

Przystawki / Appetizers
Zakąski zimne / Cold starters
Śledzik President w dwóch odsłonach / President Trail in two views
Delikatny śledź podany z aromatyczna cebulka z oliwą oraz śmietaną w towarzystwie pora i kruchego jabłka
Gentle herring served with aromatic onion with olive oil and cream accompanied by leek and fragrant apple

14,00 zł

Półmisek Senacki / Senate dish
Półmisek wędlin i wyrobów z domowego pieca z piklami podany z pieczywem
A plate of cold meats and home-made pie with a pickle served with bread

19,00 zł

Carpaccio President
Plastry marynowanej polędwicy na rukoli polane kremem balsamico posypane parmezanem i jabłkami kaparowymi
Sliced marinated sirloin on rocket salad balsamico topped with parmesan and capers

45,00 zł

Zakąski gorące / Hot appetizers
Placuszki Sejmowe / Fritters Parliament
Chrupiące placuszki rosti w towarzystwie serka chrzanowego, wędzonego łososia i kawioru
Crispy pancakes with horseradish, smoked salmon and caviar

27,00 zł

Camembert Burmistrza / Mayor Camembert
Kremowy ser w chrupiącej panierce z dodatkiem konfitury żurawinowej
Creamy cheese in crisp batter with cranberry jam

16,00 zł

Sałatki / salads
Sałatka z kurczakiem grillowanym / Salad with grilled chicken
Kruche sałaty z esencjonalnym sosem miętowym i grillowanymi warzywami, z kawałkami piersi z kurczaka
Brittle lettuce with essential mint sauce and grilled vegetables, with chicken breast pieces

18,00 zł

Sałatka Szefa / Salad Boss
Zestaw kruchych sałat ze świeżymi i suszonymi pomidorami, zielonymi oliwkami w akompaniamencie prażonych ziaren
słonecznika i pestek z dyni polane sosem balsamicznym i vinegrette
Set of brittle lettuce with fresh and dried tomatoes, green olives in the accompaniment of roasted sunflower seeds and
pumpkin seeds topped with balsamic vinegar and vinegar

18,00 zł

Sałatka Sejmowa / Parliament salad
Krucha sałata z dodatkiem delikatnych krewetek, z avocado i prażonymi ziarnami słonecznika z grzanką
Shredded lettuce with delicate shrimp, avocado and roasted sunflower seeds with toast

26,00 zł

Zupy / Soups
Rosół President / Broth President
Pyszny rosół na mięsie i świeżych jarzynach z własnoręcznie robionym makaronem
Delicious chicken broth and fresh vegetables cooked with handmade noodles

9,00 zł

Żurek / Sour soup
Aromatyczny żurek na zakwasie, z wyrazistym domowym smakiem, z jajkiem
i białą kiełbaską
Aromatic soup sourdough, with distinctive taste of homemade, egg and white sausage

9,00 zł

Flaki Staropolskie / Guts
Aromatyczne i intensywne w smaku flaki wołowe z pieczywem
Aromatic and intense in flavor beef tripe with bread

12,00 zł

Krem pomidorowy / Tomato cream
Aromatyczny krem z pomidorów z białą mozzarellą i nutą bazylii
Aromatic tomato cream with white mozzarella and basil

9,00 zł

Zupa dnia / The soup of the day
Dostępna od poniedziałku do piątku do godz: 16:00
Available from Monday to Friday until 16:00

6,00 zł

SZEF KUCHNI POLECA !!!
Polędwiczka President / Tenderloin President
Delikatny kawałek pieczonej polędwiczki wieprzowej na sosie kurkowym z dodatkiem świeżego rozmarynu i tymianku
Delicious slice of roast pork tenderloin in cock sauce with fresh rosemary and thyme

35,00 zł.

Kaczka nad Wieprzem / Duck by the Wieprz river
Soczyste i chrupiące udo z kaczki w aksamitnym sosie żurawinowym z pieczonym jabłkiem
Juicy and crispy duck's thigh in a velvety cranberry sauce with roasted apple

35,00 zł.

Golonka Parlamentarna / Knuckle parliamentary
Soczysta i aromatyczna golonka wieprzowa z kością marynowaną w kminku i warzywach z pieca lub z wody,
podana z chrzanem , musztardą i gorącą bułeczką
Juicy and aromatic pork knuckle with bone marinated in caraway and vegetables from the oven or from water, served with horseradish,
mustard and hot roll

8,00 zł./100g

BURGER President
100% kotlet wołowy w chrupiącej bułce z sezamem, kruchą sałatą i warzywami z dodatkiem sosu tatarskiego
i chipsów z boczku z porcją frytek
100% beef cutlet in crispy sesame bread, crunchy lettuce and vegetables with tartar sauce and bacon chips with fries

24,00 zł.

Żeberko Szefa Kuchni / Chef’s rib
Aromatyczne żebro z pieca w sosie śliwkowo – miodowym
Aromatic rib from the oven in plum - honey sauce

29,00 zł.

Stek „Ambasador” / Steak Ambassador
Soczysty stek z antrykotu o różnym stopniu wysmażenia z masełkiem czosnkowym na grillowanych szparagach
Juicy steak with an assortment of different flavors with garlic butter on grilled asparagus

49,00 zł

Kotleciki Szefa Kuchni / Chef's chopsticks
Kotleciki jagnięce z kością w aksamitnym kremie balsamicznym z dodatkiem grillowanych warzyw
Lamb chops with bone in velvety balsamic cream with grilled vegetables

59,00 zł

Dania główne / Main dish
Pierś z kurczaka / Chicken breast
Marynowana w mieszance ziół i przypraw pierś z kurczaka na parze podana z warzywami i ryżem
Marinated in a mixture of herbs and spices chicken breast steamed with vegetables and rice

23,00 zł

Pierś z kurczaka w sosie / Chicken breast in sauce
Kawałki kurczaka w sosie śmietanowo – cebulowym
Pieces of chicken in cream sauce - onion

23,00 zł

Karkówka Szefa Kuchni / Chef’s pork neck
Soczysta karkówka z pieca z grillowanymi warzywami
Juicy pork neck with grilled vegetables

25,00 zł

Schab Szefa Kuchni / Chef’s pork chop
Plastry schabu duszone w sosie pieprzowym
Sliced pork loin in pepper sauce

23,00 zł

Schab Tradycyjny / Chef’s pork chop
Soczysty i delikatny kotlet panierowany ze schabu

23,00 zł

Pierogi Burmistrza / Dumplings Mayor
Pierogi ruskie z cebulką i kwaśną śmietaną z wody lub opiekane
Russian dumplings with onion and sour cream from water or roasted
15,00 zł
Pierogi z mięsem polane okrasą z boczku z wody lub opiekane
Dumplings with meat covered with bacon from water or roasted
15,00 zł
Pierogi z serem i szpinakiem z wody lub opiekane z sosem czosnkowym
Dumplings with cheese and spinach with garlic sauce from water or roasted
15,00 zł

Danie dnia / Dish of the day
Dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00
Available from Monday to Friday from 12:00 to 16:00

15,00zł

Makarony / Pasta
Papardelle Szefa Kuchni
Delikatny makaron prosto z Włoch w sosie śmietanowym z dodatkiem borowików i kurek posypane parmezanem
Delicate pasta straight from Italy in cream sauce with porcini mushrooms and cock sprinkled with parmesan

28,00 zł.

Penne Dyplomatyczne
Makaron penne z kurczakiem, suszonymi pomidorami i szpinakiem w sosie śmietanowym oprószone parmezanem
Pasta penne with chicken, dried tomatoes and spinach in cream sauce with parmesan cheese

26,00 zł

Spaghetti aglio olio peperoncino
Makaron spaghetti w towarzystwie czosnku, oliwy i świeżego chilli oprószone parmezanem i nacią pietruszki
Spaghetti pasta with garlic, olive oil and fresh chillies with parmesan cheese and parsley

19,00 zł

Penne A’la Arabiata w sosie pomidorowym
Delikatny makaron penne z dodatkiem czosnku, świeżej bazylii i papryczki chilli oprószone parmezanem
Delicate penne pasta with garlic, fresh basil and chilli peppers with parmesan cheese

21,00 zł

Ryby / Fish
Łosoś Marszałkowski / Salmon Marshal
Delikatny i szlachetny filet łososia na parze lub pieczony w sosie cytrynowo – szpinakowym
Delicious and noble salmon fillet steamed or baked in lemon sauce - spinach

36,00 zł.

Dorsz Przedwyborczy / Pre-election cod
Delikatny i aromatyczny filet z dorsza atlantyckiego, na warzywach grillowanych oprószony nacią pietruszki
Delicate and aromatic Atlantic cod fillet, grilled vegetables on a pinch of parsley

33,00 zł

Karp Ministerski / Minister Carp
Filet z karpia z okolicznych stawów po staropolsku z puree ziemniaczanym i soczystą marchewką
Fillet of carp ponds nearby Old Polish style with mashed potatoes and juicy carrot

26,00 zł

Menu dla dzieci / Children's menu
Zupa pomidorowa / Tomato soup
Delikatna zupa z pomidorów z makaronem lub ryżem z dodatkiem śmietanki
Delicate tomato soup with pasta or rice with cream

7,00 zł

Rosół z makaronem / Broth with pasta
Delikatny rosół drobiowy z makaronem
Delicate chicken broth with pasta

7,00 zł

Nuggetsy drobiowe / Chicken Nuggets
Panierowane chrupiące polędwiczki z kurczaka podane z frytkami i ketchupem
Breaded crispy chicken fillet served with fries and ketchup

15,00 zł

Naleśniki / Pancakes
Puszyste naleśniki podane z twarogiem i sosem czekoladowym
Fluffy pancakes served with cottage cheese and chocolate sauce

12,00 zł

Ziemniaczane szaleństwo / Potato madness
Frytki domowe z ketchupem
French fries with ketchup

8,00 zł.

Desery / Desserts
Pucharek President / Trophy President
Pucharek Lodów smakowych z owocami i bitą śmietaną

12,00 zł.

Bananowa rozkosz Księżnej Anny / The banana delight of Princess Anna
Pieczony banan podany na sosie czekoladowym z dodatkiem bitej śmietany i gałką lodów
Baked banana served on chocolate sauce with cream balls and ice cream scoop

12,00 zł.

Szarlotka Babuni / Grandma's apple pie
Domowa szarlotka na ciepło podana z bitą śmietaną i gałką lodów
Homemade apple pie served with whipped cream and ice cream

14,00 zł.

Dodatki do dań













Frytki
Ziemniaki z wody
Kasza gryczana
Ryż gotowany
Mix sałat z sosem vinegrette
Zestaw surówek
Warzywa gotowane
Ogórki kiszone
Sos czosnkowy
Chrzan
Ketchup
Musztarda

Pizza President (średnica ok. 40cm)
1. Margarita sos pomidorowy, ser

15,00zł

2. Vesovio sos pomidorowy, ser, szynka

17,50zł

3. Capriciosa sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki

18,00zł

4. Hawajska sos pomidorowy, ser, szynka, ananas

18,00zł

5. Tonno sos pomidorowy, ser, tuńczyk, cebula, rukola

18,00zł

6. Roma sos pomidorowy, ser, szynka, salami, pieczarki, papryka

20,00zł

7. Prosciutto sos pomidorowy, ser, szynka parmeńska, pomidorki cherry, rukola, parmezan

25,00zł

8. Princessa sos pomidorowy, ser, szynka, ananas, krewetki

25,00zł

9. President oliwa z oliwek, gorgonzola, świeży czarny pieprz, Anchois, ananas, parmezan

28,00zł

10. Diavolo sos pomidorowy, ser, szynka, salami pikantne, oliwki, cebula, tabasco, chilli

24,00zł

11. Vege sos pomidorowy, ser, pieczarki, kukurydza, cebula, pomidorki cherry, papryka świeża 19,00zł
12. Kompozycja własna sos pomidorowy, ser, 4 dowolne składniki do wyboru
Dodatki mięsne Dodatki jarskie
Boczek
Szynka parmeńska
Kurczak
Salami
Szynka

4,00zł

31,00zł

Owoce morza

Ananas
Krewetki
Brokuły
Anchois
Cebula biała
Tuńczyk
Cebula czerwona
Czosnek
Ser typu feta
Kapary
Kukurydza
Ogórek konserwowy
Oliwki czarne
Oliwki zielone
Papryka chilli
Papryka pepperoni
Pieczarki
Podwójny ser
Pomidor (świeży on top)
Ser parmezan
Ser pleśniowy
Szpinak
Rukola

3,00zł

4,00zł

Koktajle alkoholowe

Margarita
tequila, likier pomarańczowy, sok z limonki, cytryna

16,00 zł.

Tequila Sunrise
Tequila, soku pomarańczowy, grenadina

14,00 zł.

Mojito
Rum, limonka, mięta, cukier brązowy, woda gaz.

16,00 zł.

Szarlotka
Żubrówka, sok jabłkowy, szczypta cynamonu

12,00 zł

Cuba Libre
Biały rum, coca-cola, limonka

14,00 zł

Koktajle bezalkoholowe
Lemoniada
Limonka, cukier brązowy, woda gazowana

7,00 zł.

Mojito
Limonka, mięta, cukier brązowy, woda gazowana

8,00 zł.

Lady soft
Sok z cytryny , syrop z granata, woda gaz

7,00 zł.

Kafeteria President
Espresso
Intensywna i aromatyczna kawa serwowana ze szklanką wody.

5.00 zł

Podwójne espresso
Podwójna dawka mocnej i aromatycznej kawy

7.00 zł

Cappuccino
Delikatna kawa z puszystą pianką, posypana czekoladą.

8.00 zł

Latte Macchiato
Fantazyjna mleczna kawa z puszystą pianką

8.00 zł

STOCK Caffee
Tradycyjna kawa z ekspresu z nutką wybornej BRANDY STOCK 84

10.00 zł

Ice Caffee
Orzeźwiający i delikatny deser kawowy z lodem waniliowym i bitą śmietaną

10.00 zł

Americano
Tradycyjna kawa z ekspresu podana w dużej filiżance.

7.00 zł

Herbata LIPTON
Yellow Label

4.00 PLN

Harbata LIPTON
Smaki i aromaty świata, czarująco orzeźwiające herbaty o różnych smakach.
5,00zł

Napoje
Pepsi, Mirinda, 7UP, Schweppes
Tradycyjne napoje gazowane

200 ml / 4.00 zł
1 l / 10.00 zł

Soki Toma
Unikalne smaki, soki, nektary i napoje owocowe
Jabłko, grejpfrutowy, pomarańczowy, , pomidorowy, czarna porzeczka

200 ml / 4.00 zł

Lipton
Orzeźwiający napój o obniżonej kaloryczności, fantastyczny egzotyczny smak

0.25 l 4.00 zł

Wysowianka
Woda mineralna o wyjątkowo delikatnym i subtelnym smaku

300 ml / 4.00 zł

Piwo
Tyskie
0.5l / 6,00 zł

Perła
0,5l / 6,00 zł

Żywiec
0,5l / 6,00 zł

Żywiec Porter
0,5l / 8,00 zł

Żywiec Bezalkoholowy
0,5l / 6,00zł

Desperados
0,4l / 8,00 zł

Alkohole
Wódki
Żubrówka
40 ml / 4,00 zł
0,5l / 35,00 zł

STOCK Prestige
40 ml / 5 zł
0,5 l / 40 zł

De Luxe
40 ml / 4.00 zł
0,5 l / 35.00 zł

Wódka Żołądkowa Gorzka
40 ml / 4.00 zł
0,5 l / 35.00 zł

Finlandia
40 ml / 6.00 zł
0,5 l / 50.00 zł

Absolut
40 ml / 7.00 zł
0,7 l / 90.00 zł

Whisky, Brandy Cognac
Grant's
40 ml / 7.00 zł

Ballantine's
40 ml / 7.00 zł

J.W. Red Label
40 ml / 7.00 zł

Jack Daniel’s
40 ml / 12.00 zł

J.W. Black Label
40 ml / 12.00 zł

Hennessy V.S.
40 ml/18,00 zł

Brandy Stock 84
40 ml / 8 zł

Metaxa 5*
40 ml / 12.00 zł

Gin, Tequilla, Rum, Likier
Jagermeister
40 ml / 8.00 zł

Baileys Irish Cream
40 ml / 8,00 zł

Stock 84 crema
40ml / 9,00zł

Tequilla Olmeca silver
40 ml / 9.00 zł

Tequilla Olmeca gold
40 ml / 10.00 zŁ

Seagram's
40ml / 7.00 zł

