
DWOREK PANDEROSA 
poczuj się wyjątkowym gościem 

www.panderosa.pl 

PANDEROSA zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą kuchnię       

w województwie mazowieckim i uhonorowana została tytułem  

Kucharz Polski 2007 

ul. Garwolińska 53, 08-110 Siedlce, tel.: 25 643 54 09, 604 089 315, 795 491 515, 

dworek@panderosa.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA DAŃ 

DWORKU PANDEROSA 

 

 

CZERWIEC   2022 

http://www.panderosa.pl/
mailto:dworek@panderosa.pl


DWOREK PANDEROSA 
poczuj się wyjątkowym gościem 

www.panderosa.pl 

PANDEROSA zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą kuchnię       

w województwie mazowieckim i uhonorowana została tytułem  

Kucharz Polski 2007 

ul. Garwolińska 53, 08-110 Siedlce, tel.: 25 643 54 09, 604 089 315, 795 491 515, 

dworek@panderosa.pl 

 

 

 

 

 

NA DOBRY POCZĄTEK 

 

 

Carpaccio z polędwicy wołowej z crostini 21,00 zł 

 

Vol-au-vents z łososiem pod sosem beszamelowym 21,00 zł  

 

Vol-au-vents z kurczakiem pod sosem z duszonych kurek 21,00 zł  

 

Pieczarka duszona pod serem cheddar podana na ratatuj z warzyw  17,00 zł 

 

Awokado i krewetki z salsą limonkowo pomidorową 25,00 zł 

 

Krewetki duszone w winie       25,00 zł 

 

Pierożki z kapustą i grzybami, 3szt./os., 13,00 zł 

 

Pierożki ze szpinakiem w sosie serowym, 3 szt./os., 14,00 zł 

 

Placki ziemniaczane podane ze śmietaną, szczypiorkiem i łososiem,3 szt./os.,14,00 zł 

 

Smażony brie w orzechach podany na mieszanych sałatach  

z dressingiem  malinowym  16,00 zł 

 

Gruszka faszerowana z serem pleśniowym otulona bekonem     16,00 zł 
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ZUPY 
 

 

Rosół z kurkami i kładzionymi kluseczkami, 300ml/os., 14,00 zł  

 

Rosół tradycyjny, 300ml/os., 13,00 zł 

 

Rosół z gęsiny z pierożkami z gęsi 300ml/os., 16,00zł 
 

Zupa kanadyjska z mięsem wieprzowym i pieczarką, 300ml/os., 14,00 zł  

 

Flaczki tradycyjne, 300ml/os., 14,00 zł 

 

Barszcz czerwony, 300ml/os., 14,00 zł 
 

Zupa cynamonowa, 300ml/os., 14,00 zł 

 

Zupa tymiankowa z kurczakiem 300ml/os., 14,00 zł 

 

Zupa borowikowa z domowymi łazankami, 300ml/os., 14,00 zł  

 

Żurek po staropolsku z prawdziwkami, 300ml/os., 14,00 zł 

 

Żurek po staropolsku z białą kiełbasą i jajkiem, 300ml/os., 14,00 zł  

 

Krem z białych warzyw, 300ml/os., 14,00zł 

 

Krem z marchewki, 300ml/os., 14,00zł 
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DANIA GORĄCE SERWOWANE JAKO GŁÓWNE DANIE 

 
 

Polędwiczki duszone w żurawinie z jabłkiem podane z młodymi ziemniakami    
z koperkiem i salsą warzywną, 150g/os., 41,00 zł 
 
 
Polędwiczki wieprzowe duszone w kurkach i rozmarynie podane ziemniakami 
opiekanymi i sałatami w sosie vinegret, 150g/os., 41,00 zł 
 
 
Polędwiczka w sosie pistacjowym podana z ziemniakami z wody  
oraz mixem zielonych  sałat, 150g/os., 41,00zł 
 
 
Polędwica wołowa w sosie brandy podana z młodymi ziemniakami  
i groszkiem  mamut, 150g/os., 62,00 zł 
 
 
Kotleciki cielęce podane na sosie ze świeżych prawdziwków  
z blanszowanymi  warzywami i kluseczkami lepionymi na włoski sposób, 150g/os., 62,00 zł 
 
 
Roladki z indyka faszerowane świeżym szpinakiem oraz kurczakiem podane 
z młodymi ziemniakami na sosie koperkowym oraz sałatką z ogórka,180g/os.,35,00 zł  
 
 
Indyk w sosie truflowym podany z dzikim ryżem i blanszowanymi warzywami 200g/os., 40,00zł  
 
 
Indyk po florencku podany z roqu warzywnym oraz kluseczkami lepionymi  
na domowy sposób, 150g/os., 38,00 zł 
 
 
Kaczka w sosie tymiankowym podana z puree z marchewki  
i sałatką z fasolki szparagowej, 180g/os., 48,00 zł 
 
 
Gęś w sosie żurawinowym podana ze smażonymi ziemniaczkami  
oraz warzywami  blanszowanymi, 200g/os., 48,00 zł 
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Dorsz w sosie śmietanowym/chrzanowym podany z ziemniakami i surówką 
z marchwi, 200g/os., 40,00 zł  
 
 
Dorsz podany w papilotach duszony z dzikim ryżem i grillowanymi warzywami,  
200g/os., 40,00 zł 
 
 
Łosoś podany na musie z kalafiora z risotto z kaszy jęczmiennej  
z orzechami i cykorią, 200 g/os., 48,00 zł 
 
 
Pstrąg smażony w płatkach migdałowych z ziemniakami  
i surówką z kiszonej kapusty, 200g/os.,37,00 zł 
 
 
Sandacz w sosie kurkowym z opiekanymi ziemniakami  
i blanszowanymi ziemniakami, 200g/os.,52,00 zł 
 
 
 

DANIA GORĄCE  SERWOWANE JAKO III DANIE 

 
 

Żeberka zapieczone w miodzie podane z talarkami ziemniaczanymi, 200g/os., 28,00 zł 
 
 
Podudzia z kurczaka w sosie imbirowo miodowym podane z ryżem, 150 g/os., 28,00 zł 
 
 
Pstrąg w płatkach z migdałów, 200 g/os., 35,00 zł 
 

 

Pierogi  Panderosy w trzech smakach  podawane z barszczykiem, 20,00zł
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PRZYSTAWKI NA ZIMNO 
 

MIĘSA 
 

Schab z farszem chrzanowym, porcja/os., 12,00 zł 

  Rożki schabowe w galarecie, porcja/os., 12,00 zł 

Roladki z rozbefu wołowego z gruszką podane w galarecie, porcja/os., 13,00 zł  

Mięso wieprzowe z orzeszkami pinii zapieczone w cieście francuskim, porcja/os.,12,00 zł  

Frykasy drobiowo – wieprzowe, porcja/os., 13,00 zł 

Tatar tradycyjny z dodatkami, porcja/os., 15,00 zł 

Tatar z wędzonego łososia na jabłkach/os., 15,00zł  

Półmis mięs pieczonych Panderosy, porcja/os., 13,00 zł  

Półmis rolad Panderosy, porcja/os., 13,00 zł 

Deska gajowego (mięsa i rolady Panderosy, smalczyk, ogórki małosolne), porcja/os., 22,00 zł 

Galaretka z nóżek, porcja/os., 14,00 zł 

Mieszki z szynki parmeńskiej, porcja/os., 13,00 zł 
 
Mieszki z indyka z farszem z pieczarek, porcja/os., 13,00 zł 
 

Kurczak garnirowany z chrzanem i pietruszką, porcja/os., 13,00 zł  

Pasztet z kaczki z żurawiną i chrzanem, porcja/os., 11,00 zł  

Pasztet z kaczki z chutney owocowym, porcja/os., 11,00 zł 

Roladki z papryki z nadzieniem serowo-szynkowym,  porcja/os., 12,00 zł 

Ser kozi owinięty szynką szwarcwaldzką, porcja/os., 15,00 zł 

Szynka szwarcwaldzka z pastą z mozzarelli, porcja/os., 15,00 zł 

 Tortilla z kurczakiem i suszonymi pomidorami/os., 12,00zł 
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PRZEKĄSKI BEZMIĘSNE 
 

Deska wykwintnych serów, porcja/os., 15,00 zł 

Rolada szpinakowa z suszonymi pomidorami, porcja/os., 12,00 zł 

Pomidory z serem mozzarella i bazyliowym sosem pesto, porcja/os., 12,00 zł  

Jaja faszerowane „Panderosa“, porcja/os., 12,00 zł 

Roladki z papryki z nadzieniem z suszonego pomidora oraz bazylii,  porcja/os., 12,00 zł 

Roladki z grillowanej cukinii z serkiem kozim i rukolą, porcja/os., 13,00 zł 
 

 
 

RYBY 
 

Pstrąg faszerowany w całości, porcja/os., 13,00 zł 
 

Rolada z pstrąga nadziewana kurkami, porcja/os., 13,00 zł 

Cygaretki z łososia z pistacjami na rukoli, porcja/os., 14,00 zł 

Roladki z wędzonego łososia, porcja/os., 14,00 zł 

Łosoś w cieście francuskim, 70g/os., 13,00 zł 

Tatar z łososia z kaparami, 100g/os., 14,00 zł  

Śledź w dwóch smakach, 80g/os., 12,00 zł 

Ryba w sosie słodko-kwaśnym, porcja/os., 12,00 zł 
 

Roladki z tortilli z suszonymi pomidorami i tuńczykiem, porcja/os., 12,00 zł 
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SAŁATKI 
 

 

Sałatka chłopska z kuleczkami serowymi, porcja/os., 13,00 zł 
 
 

Sałatka brokułowa (pomidor świeży, brokuły, czosnek marynowany, jajko, koper, 
prażone pestki słonecznika) w sosie jogurtowo-majonezowym, porcja/os., 13,00 zł 
 
 

Sałatka selerowa z szynką i kukurydzą, porcja/os., 13,00 zł 
 
 

Sałatka grecka, porcja/os., 14,00 zł 
 
 

Sałatka jarzynowa, porcja/os., 12,00 zł 
 
 

Sałatka śródziemnomorska (feta, czerwona cebula, brokuł, pestki słonecznika, sos włoski), 
porcja/os., 14,00 zł 
 
 

Sałatka z rukoli z gruszką, gorgonzolą i chrupiącym kurczakiem, porcja/os., 15,00 zł 
 
 

Sałatka z serem camembert podana na roszponce z orzechami pistacji i gruszką w 
miodowym sosie vinegret, porcja/os., 14,00 zł 
 

 

Sałatka Panderosa (soczysta pierś z kurczaka, orzechy włoskie w miodzie, ser gorgonzola, 
winogron czerwony, seler naciowy i kawałeczki kwaśnego jabłka), całość podana z bukietem 
warzyw, polana wybornym sosem „blue cheese“, porcja/os., 15,00 zł 
 

Sałatka z grillowanym kurczakiem podanym na sałacie lodowej w towarzystwie 

truskawkowych pomidorków i prażonych orzechów pinii w sosie parmezanowym, 
porcja/os., 13,00 zł 
 

 

Sałatka z serem korycińskim z czarnuszką podana na sałacie lodowej z orzechami włoskimi w 
miodzie w sosie z musztardy francuskiej  porcja/os., 14,00 zł 
 

 

Sałatka ze szpinakiem podana z pieczonym burakiem oraz serem feta w sosie 
balsamicznym porcja/os., 13,00 zł 
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DESERY 

 
 

Puchar lodowy mango podane z musem z mango oraz listkiem mięty, porcja/os., 13,00 zł  

 

Lody z gorącymi malinami i bitą śmietaną, porcja/os., 13,00 zł 

 

Szarlotka prosto z pieca z kulką lodów waniliowych, porcja/os., 13,00 zł 
 

Tarta na gorąco z owocami i kulką lodów waniliowych, porcja/os., 13,00 zł  

 

Eton mess z truskawkami, porcja/os., 14,00 zł  

 

Rolada bezowa podana  z musem malinowym, porcja/os., 14,00 zł  

 

Crumble z jabłek podane z kulką lodów, porcja/os., 14,00zł 
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