
białostockie desery
Białystok desserts 



Tarta 
dyniowa 
z białą czekoladą oraz wiśniami
with white chocolate and cherries

240 g
24 zł 



Sernik 
nowojorski 

z sosem toffi oraz owocami 
with toffee sauce and fruit

240 g
22 zł 



Suflet 
czekoladowy 
na bazie gorzkiej czekolady z kardamonem, z lodami „mleczny rokitnik”
based on dark chocolate with cardamom, with “sea buckthorn” ice cream

240 g
26 zł 



Beza 
szampańska

coulis truskawkowe
strawberry coulis

200 g
24 zł 



Gorąca
czekolada 
hot chocolate

350 ml 
18 zł 
• klasyczna, kremowa czekolada 
z bitą śmietaną i piankami 

• kremowa czekolada 
z nutą pomarańczy, 
cynamonu i chili

• classic, creamy chocolate 
with whipped cream 
and marshmallows

• creamy chocolate 
with a hint of orange, 
cinnamon and chili



Plaża
Dojlidy 

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

mango and passion fruit sorbet,  
soil made from cookies, jelly beans,  

whipped cream

Deser inspirowany ulubionym  
miejscem wypoczynkowym 
wszystkich Białostoczan. Zalew 
z kompleksem rekreacyjno-
sportowym jest najważniejszym 
miejscem pod względem turystycznym
 na Stawach Dojlidzkich. Deser wpro-
wadza w przyjemny, wakacyjny klimat. 

Dessert inspired by the favorite vacation  
spot of all Białystok residents. The lagoon  
with a recreation and sports complex is the  
most important touristdestination in the  
Dojlidy Ponds. The dessert provides  
a pleasant, holiday atmosphere.

280 g
23 zł 



lody czekoladowe, lody śmietankowe
ziemia z ciasteczek, żelki
chocolate ice cream, cream ice cream jelly beans, 
soil made from cookies

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.

Dessert inspired by BIA license plates - commonly 
known as Białystok I Akalica. In the long-time 
dispute whether it is better to live in Białystok  

or outside the city, to sweeten the conflict, 
we used the sweetest halva ice cream possible.

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.

Dessert inspired by BIA license plates - 
commonly known as Białystok I Akalica. 
In the long-time dispute whether it is better 
to live in Białystok or outside the city,
 to sweeten the conflict, we used 
the sweetest halva ice creampossible.

320 g
23 zł 

Cebulak czyli 
Białystok I Akalica

lody chałwowe, wiśnie, bita śmietana
halva Ice cream, cherries and whipped cream



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.

The name Dziesięcina comes 
from the people’s constant tribute 

to the Church in the amount 
of 1/10 of the crop, i.e. every 

tenth penny. The dessert was 
inspired by the Dziesięciny 

housing estate, which in 
the 1990s was perceived by 

many Białystok residents 
as the most dangerous district 
of the city inhabited by villains. 

This dessert is a combination 
of non-obvious flavors with 

a hint of spiciness.

lody słony karmel
sos czekoladowy z chili
truskawki, mocno bita śmietana
salty caramel ice cream, 
chocolate sauce with chili, 
strawberries and whipped cream

320 g
29 zł 

Ostre
Dziesięciny 



Zielone
Wzgórza 
lody pistacjowe, sos czekoladowy, 

krem mascarpone, kruszone pistacje
pistachio ice cream, chocolate sauce, 

mascarpone cream, crushed pistachios

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.

Dessert inspired by the name of the estate which 
in the years 80-ies of the last century was built 
on Green hills and meadows. The estate has streets 
with floral names: Magnoliowa, Rumiankowa, 
Różana. A delicate, fresh dessert with a unique 
combination of flavors will make you green.

240 g
30 zł 



Leśna
Dolina 
sorbet owoce leśne, kawior 
jagodowy, sos malinowy
borówki, maliny, mięta
bita śmietana
forest fruit sorbet, berry caviar, 
raspberry sauce, blueberries,
raspberries, mint 
and whipped cream.

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. 

A dessert inspired by one of the youngest estates 
in Bialystok, built in rural and forest areas. It refers 

to the value and richness of fresh forest fruits:  
berries,raspberries, blueberries. Juicy 
and a refreshing explosion of flavors.

300 g
30 zł 



Starosielce

lody mascarpone z bezą, beza z czekoladą
krem mascarpone, sos czekoladowy 

i truskawkowy, truskawki
mascarpone ice cream with meringue, 

meringue with chocolate, mascarpone
cream, chocolate and strawberry sauce, 

strawberries.

350 g
30 zł 

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. 

The dessert refers to the tsarist history of the former city,  
and now a district of Bialystok - Starosielce, which owes 
its creation and development to the construction of the  
railway network. The inspiration is the meringue of prima
ballerina - Anna Pawlowa. The fluffy dessert  
with meringue as the lead will delight 
the most demanding gourmets.




