
wzory deserów 



Plaża
Dojlidy 
sorbet mango – marakuja
ziemia z ciasteczek, żelki
bita śmietana

Deser inspirowany ulubionym 
miejscem wypoczynkowym 

wszystkich Białostoczan. 
Zalew z kompleksem 

rekreacyjno-sportowym 
jest najważniejszym miejscem 
pod względem turystycznym 

na Stawach Dojlidzkich. 
Deser wprowadza w przyjemny, 

wakacyjny klimat. 

280 g
23 zł 
280 g
23 zł 



lody czekoladowe
lody śmietankowe

ziemia z ciasteczek
żelki

Nazwa osiedla jest inspiracją 
do stworzenia prostego deseru, 
który zaspokoi gusta i dużych 
i małych. Lody ukryte pod placem 
zabaw sprawią, że duzi poczują 
się znów jak małe dzieci a mali 
zatracą się zupełnie w odkrywaniu 
kolejnych pokładów słodyczy.

320 g
23 zł 

Osiedle
Młodych



Deser zainspirowany 
określeniem tablic 

rejestracyjnych BIA – 
potocznie nazwanym 

Białystok I Akalica. 
W odwiecznym sporze, 

czy lepiej mieszkać 
w Białymstoku, czy poza 

miastem ,na osłodę konfliktu, 
w deserze wykorzystaliśmy 

najsłodsze z możliwych 
lody chałwowe.

320 g
23 zł 

Cebulak czyli 
Białystok I Akalica
lody chałwowe
wiśnie
bita śmietana



lody słony karmel
sos czekoladowy z chili

truskawki
mocno bita śmietana

Nazwa Dziesięcina pochodzi 
od stałej daniny ludności na 
rzecz Kościoła w wysokości 
1/10 plonów, czyli co dziesiąty 
grosz. Inspiracją deseru jest 
osiedle Dziesięciny, w latach 
90- tych przez wielu 
Białostoczan postrzegane 
jako najbardziej niespokojna, 
zamieszkiwana przez 
„zawadiaków” dzielnica miasta. 
Ten deser to połączenie 
nieoczywistych smaków 
z nutą ostrości.

320 g
29 zł 

Ostre
Dziesięciny 



Zielone
Wzgórza 
sorbet avocado z limonką
sos czekoladowy
biszkopt szpinakowy
limonka
mięta

Deser inspirowany nazwą osiedla, 
które w latach 80-tych ubiegłego 

wieku zostało wybudowane na 
Zielonych wzgórzach i łąkach.  

Osiedle to posiada ulice o kwiatowych 
nazwach: Magnoliowa, Rumiankowa, 

Różana. Delikatny, świeży deser 
o wyjątkowym połączeniu smaków 

sprawi, że będzie Wam zielono.

270 g
28 zł 



Leśna
Dolina 

sorbet owoce leśne
kawior jagodowy

sos malinowy
borówki, maliny

mięta
bita śmietana

Deser inspirowany jednym 
z najmłodszych Białostockich 
osiedli, zbudowanym na 
terenach wiejskich i leśnych. 
Nawiązuje do wartości i bogactwa 
świeżych owoców leśnych: jagód, 
malin, borówek. Soczysta 
i orzeźwiająca eksplozja smaków. 

300 g
30 zł 



Modne
Centrum 
sorbet prosseco z jagodą 
kawior owocowy
truskawki, mięta
syrop cukrowy 
z kwiatem czarnego bzu

Osiedle Centrum jest inspiracją 
dla deseru, który swoim smakiem 

nawiązuje do wieczornych spotkań, 
wyjątkowych doznań, nieoczywistych 
smaków. Deser z sorbetem z prosseco 

na pewno zaspokoi nawet te najbardziej 
niecodzienne oczekiwania

310 g
25 zł 



Sady
Antoniukowskie 

sorbety: 
jabłko, gruszka, wiśnia

świeże owoce
żel wiśniowy

Na terenie osiedla Antoniuk rośnie 
wiele starych drzew owocowych, 
które na wiosnę pięknie kwitną. 
Sporą powierzchnię osiedla zajmują 
również ogródki działkowe. Deser 
inspirowany jest bogactwem, jakie 
dają nam jabłonie, grusze, śliwy. Jest 
to delikatna wariacja smakowa i powrót 
do letnich smaków dzieciństwa. 

360 g
29 zł 



Starosielce

lody maskarpone z bezą
beza z czekoladą
krem mascarpone
sos czekoladowy 
i truskawkowy
truskawki

Deser nawiązuje do carskiej historii byłego 
miasta a obecnie dzielnicy Białegostoku - 

Starosielce, które swoje powstanie oraz 
rozwój zawdzięcza budowie sieci żelaznej 

kolei. Inspiracją jest beza primabaleriny 
Anny Pawlowej. Puszysty deser z bezą 

w roli głównej zachwyci najbardziej 
wybrednych smakoszy. 

350 g
30 zł 



Beza
szampańska 

coulis truskawkowe

200 g
23 zł 



Marcinek 
wiśniowy 
z kremem na bazie mascarpone z wiśniami, 
podany z sorbetem zielona herbata z grejpfrutem 

240 g
24 zł 



Sernik 
karmelowy 

na bazie mascarpone, 
karmelu własnej produkcji, posypany pistacjami

240 g
22 zł 




