
OFERTA WIELKANOCNA 

DWORKU PANDEROSA  
 

ZUPY 

Żurek z kiełbasą białą i jajkiem 10,00 

Barszcz biały z chrzanem i szynką  10,00 

Zupa z kurczakiem i warzywami na ostro z selerem naciowym 10,00 

 

                                          DANIA GŁÓWNE 

Udko królika duszone w śmietanie i świeżym rozmarynie  40,00 

Udo kacze w sosie tymiankowym  32,00 

Pierś indyka w sosie porowo-śmietanowym 25,00 

Polędwiczki wieprzowe w sosie z musztardy francuskiej 28,00 

Biała ryba podana w papilocie z dzikim ryżem i wrzywami  25,00 

 

DODATKI DO DAŃ  
Fasolka szapargowa z cebulką 5,00 

Surówka z zielonych warzyw na lekko osotro 5,00 

Surówka z surowych buraków na ostro  5,00 

Ziemniaki opiekane w ziołach  5,00 

Dziki ryż 5,00 

Puree chrzanowo - ziemniaczane  5,00 

 

PRZYSTAWKI   

Mięsa 

Wielkanocny pasztet, 50g/porcja.,  8,00 

Świąteczne wędliny i pieczone rolady Panderosy, 50 g/porcja.,  8,50 

Galaretka z indyka z warzywami oraz jajkiem przepiórczym, 100 g/porcja., 8,50 

Papryka nadziewana kremem ziołowym, 50 g/porcja.,   8,50 

Rolada serowa z kurczakiem i pieczarkami, 50 g/porcja.,  8,00 

Rolada marchwiowa z nadzieniem wisoennym, 50 g/porcja.,  8,50 

Biała kiełbasa zapiekana z dodatkami, 100 g/porcja.,   10,00 

Rolada z ciasta francuskiego z farszem kiełbaskowym, 50 g/porcja.,  10,00 

Kiełbaska w cieście francuskim z pieczarkami, 100 g/porcja.,   10,00 

 

 

  

 

 

 

 



Ryby 

Tatar z wędzonego łososia z dodatkami    9,00 

Ryba smażona marynowana z oliwkami   8,00 

Roladki z wędzonego łososia z nadzieniem wiosennym  

(ryż, rzodkiewka, szczypior)   9,00 

 

Przekąski bezmięsne 

Jaja faszerowane w skorupkach, 2 połówki   8,00 

              Półmis jaj wielkanocnych pstrokatych i dekorowanych, 2 półówki    7,00 

                           Jaja zatopione w sosie Panderosa   8,00 

 

 

                                                      Sałatki  
Sałatka z selerem naciowym, szynką, kukurydzą, marynowanymi cebulkami, 

prażonymi migdałami oraz serem typu mozarella   8,00 

Sałatka z selerem, jajkiem, szynką oraz anansem w sosie majonezowo-jogurtowym  8,50 

Sałatka z mixem serów na sałacie lodowej z soem jogurtowo-rzodkiewkowym   9,00 

Sałatka brokułowa z jakiem i serem feta   8,50 

Sałatka z grillowaną piersią kaczki podana na sałacie rzymskiej w sosie vinegre   10,00 

 

 

ŚWIĄTECZNE SŁODKOŚCI  
Mazurek cytrynowy 65,00 (blacha ciasta) 

Mazurek kajmakowy 65,00 (blacha ciasta) 

Mazurek czekoladowy 70,00 (blacha ciasta) 

Keks 80,00 (blaszka ciasta) 

Babka drożdzowa  33,00  

Tarta z sezonowymi owocami 70,00 (blacha ciasta) 
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