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Serdecznie witamy 
w naszej pijalni 
czekolady i kawy

Uprzejmie prosimy 
o składanie zamówień przy kasie
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Najlepsza czekolada          na œwiecie

Tu odkry³em smak prawdziwej kawy

Raz przyszedłem i moją dietę 

trafił szlag, kocham ten creme brule



Czekolada mleczna 11,007,00

MA£A DU¯A

Dodatki do czekolady

Bita śmietana 2,00
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Czekolada Do Picia na Gorąco 

Czekolada mleczna mała

Czekolada mleczna duża
z bitą śmietaną

zawartość masy kakaowej od 33,5% do 40%   

Czekolada biała 11,007,00
na bazie masła kakaowego

Czekolada deserowa 11,007,00
zawartość masy kakaowej od 54,5% do 60%   

Naturalne syropy Monin 1,00
Smaki do wyboru  : Cynamon , wanilia, piernik , gruszka, róża, 
amaretto, karmel, pistacja, orzech, rum, truskawka, malina, 
kokos , mięta , imbir, korzenny , pomarańcza. 

Koszmar dietetyka

Koszmar dietetyka
3 ma³e porcje  czekolady - bia³a + mleczna + deserowa

z bit¹ œmietan¹

19,00

Czekolada gorzka 13,90
zawartość masy kakaowej do 85%  
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Kawa z Czekoladą

czekolada deserowa z dodatkiem kawy espresso

Kawa z czekoladą Brasilian Choco 16,00

kawa Latte Machiatto z dodatkiem gorącego 100% sos czekoladowego

Kawa z czekoladą Choc-o-latte 16,00

Kawa z czekoladą White Chocolate Mocha
czekolada bia³a z dodatkiem kawy espresso i bit¹ œmietan¹

16,00

Kawa z czekoladą a’la tiramisu
czekolada mleczna z kaw¹ espresso, syropem Amaretto,

chrupi¹cymi migda³ami i bit¹ œmietan¹

19,00

Choc-o-latte

Bailey’s - choco
czekolada mleczna + Baileys + bita œmietana

19,00

Blue Lagune
czekolada bia³a + Blue Curacao + bita œmietana

19,00

Blue Lagune

Czekolady Mrożone z Alkoholem

Czekolady na Gorąco z Alkoholem

Czekolada mleczna
z adwokatem i bitą śmietaną

18,00

Czekolada mleczna
z rumem i bitą śmietaną

20,00

Czekolada deserowa
z amareto i bitą śmietaną

20,00

Czekolada biała
z Malibu i bitą śmietaną

20,00

Czekolada biała
z Baileys i bitą śmietaną

20,00
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Czekolada z Dodatkami

Wiśniowy luksus
czekolada deserowa na gorąco z wiśniami i bita śmietaną

18,00

Spi¿arnia wiewiórki
gorąca czekolada mleczna z chrupi¹cymi orzeszkami i bit¹ œmietan¹

18,00

Marcepanowy kaprys
czekolada deserowa z marcepanem i bit¹ œmietan¹

18,00

Miód-Malina
czekolada deserowa z malinami i bit¹ œmietan¹

18,00

Chiquita
biała czekolada z miksowanymi bananami i bitą śmietaną  

18,00

Puszysta przyjemnoœæ
czekolada deserowa z piankami Marshmallows i bit¹ œmietan¹

18,00

Gruszkowa k¹piel
czekolada mleczna karmelowa z gruszkami  i bit¹ œmietan¹

18,00

Wiśniowy luksus

Spi¿arnia wiewiórki

Puszysta przyjemnoœæ

Chiquita
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Czekolady Mrożone

z bitą śmietaną

Czekolada mleczna mro¿ona 14,00

z kulką lodów waniliowych i bitą śmietaną

Czekolada mleczna mro¿ona 18,00

z kulką lodów karmelowych i bitą śmietaną

Czekolada mleczna karmelowa mro¿ona 18,00

czekolada bia³a mro¿ona z kulk¹ lodów klonowo-orzechowych, 
siekanymi orzeszkami i bit¹ œmietan¹

Orzechowa biel 18,00

Czekolada mleczna 
mro¿ona

shop

Belgian



Kawy

Espresso z pralink¹ gratis

ma³e espresso

7,00

Espresso Macchiatto z pralink¹ gratis

ma³e espresso z odrobin¹ spienionego mleka

9,00

Lungo-Americana z pralink¹ gratis 8,00

malutkie, bardzo mocne espresso

Ristretto z pralink¹ gratis 7,00

Doppio Macchiatto z pralink¹ gratis

podwójne espresso z odrobin¹ spienionego mleka

14,00

Doppio z pralink¹ gratis

podwójne espresso
13,00

Cappuccino z pralink¹ gratis 10,00

Cappuccino z dowolnym syropem i pralink¹ gratis 11,00

Lungo Con Panna z pralink¹ gratis

Lungo z bit¹ œmietan¹

12,00

Latte Macchiatto z pralink¹ gratis 12,00

Latte Macchiatto z dowolnym syropem z pralink¹ gratis 13,00

Lungo Con Panna z dowolnym syropem z pralink¹ gratis 13,00

Dodatki do kawy:

- bita œmietana do kawy

- mleczko

2,00

1,00
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Kawy

Kawy alkoholowe na gorąco

Kawa korzenna z pralink¹ gratis

Lungo z przyprawami korzennymi

11,00

Kawa Lungo + kulka lodów z pralink¹ gratis

bita śmietana i gorący sos czekoladowy

16,00

Kawa po wiedeñsku z pralinką gratis
Kawa lungo z łyżeczką miodu i bitą śmietaną

13,00

Dublin Coffee z pralink¹ gratis

kawa Lungo z Baileys i bitą œmietaną

18,00

Pina Colada Coffee z pralink¹ gratis

kawa Lungo z Malibu i bitą œmietaną

18,00

Latte Macchiatto Coretto z pralink¹ gratis

Latte Macchiatto z advokatem

15,00

Irish Coffee z pralink¹ gratis 18,00
kawa Lungo z Whiskey i bitą œmietaną

French Coffee z pralink¹ gratis 18,00
kawa Lungo z Koniakiem i bitą œmietaną

French Coffee

Latte Macchiatto Ciretto
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Kawy mrożone

Kawa mro¿ona z pralink¹ gratis

lekko s³odzone zch³odzone Lungo z bit¹ œmietan¹

11,00

Café Frappe z pralink¹ gratis

mocne espresso z kruszonym lodem, mlekiem, wanili¹
i bit¹ œmietan¹

13,00

Mro¿one Latte z pralink¹ gratis

kawa mleczna z kruszonym lodem i bit¹ œmietan¹

12,00

Mrożona kawa lodami z pralink¹ gratis

lungo z dwiema kulkami lodów waniliowych i bit¹ œmietan¹

17,00

Frappe waniliowo-czekoladowe z cynamonem 
z pralink¹ gratis

mro¿ony koktajl mleczno - kawowy z dwiema kulkami

lodów - waniliowych i czekoladowych, cynamonem i bit¹ œmietan¹

18,00

Pepper Mint Coffee z pralink¹ gratis

Lungo z dwiema kulkami lodów miêtowo-czekoladowych,

syropem miêtowym i bit¹ œmietan¹

18,00

Toffee Ice Latte z pralink¹ gratis

mocne espresso z mlekiem z dwiema kulkami

lodów toffee, syropem karmelowym i bit¹ œmietan¹

18,00

Cafe Frappe

Mrożona kawa z lodami

Pepper Mint Coffee
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Uva
klasyczna czarna herbata  

8,00

Herbaty „ Basilur” najwyższej jakości cejlońska 
herbata liściasta 

Wszystkie nasze herbaty podajemy parzone w dzbanuszku 450 ml z pralinką w prezencie.

Earl grey
Czarna herbata cejlońska Liściasta OP 100 % z olejkiem bergamotowym 

8,00

Magic Nights
Czarna herbata cejlońska BOP1 z dodatkiem chabru, żurawiny 
oraz niebieskiej malwy  

8,00

Masala Chai
Czarna  herbata cejlońska BOP1 z dodatkiem kardamonu, goździków, 
cynamonu, imbiru oraz gałki muszkatołowej

8,00

Tea Book I
Czarna herbata cejlońska BOP1 z dodatkiem pąków jaśminu, chabru, 
niebieskiej malwy oraz palonych migdałów 

8,00

Green
Zielona herbata cejlonska Sencha 

8,00

Tea Book III
Zielona herbata cejlońska YH z dodatkiem truskawki i żurawiny 
oraz nutą melona kantalupa

8,00

Cream fantasy
Zielona herbata OP z płatkami róży, papają, ananasem oraz nutą truskawki  

8,00
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Herbaty z dodatkami

14,00
czarna herbata z konfitur¹ malinow¹ i sokiem z malin z du¿¹ iloœci¹ 
cytryny i miodem

Herbatka Babuni z pralinką gratis

14,00
herbata z dzikiej ró¿y z ró¿anym ekstraktem, du¿¹ iloœci¹ pomarañczy 
i miodem

Herbatka Różana z pralinką gratis

Herbata Rozgrzewająca

Herbatka Rozgrzewająca z pralinką gratis

czarna herbata z bergamotką, syropem malinowym, goździkami 
i świeżymi cytrusami

14,00

Milkshakes zimne koktajle mleczne

Podwójna czekolada
mleko, lody czekoladowe, prawdziwa czekolada deserowa, lód

12,00

Koktajl bananowy
mleko, lody waniliowe, ca³y banan, lód

9,50

Koktajl Truskawkowy
mleko, lody truskawkowe, mrożone truskawki

9,50

Koktajl Copacabana
mleko, lody waniliowe, prawdziwa deserowa czekolada, banan, lód

9,50

Podwójna czekolada

Koktajl truskawkowy
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 Puchar Zaczarowany Sad
trzy gałki lodów waniliowych z konfiturą z wiśni i czarnej porzeczki 
w prawdziwej bitej śmietanie 

17,00

 Deser Maluszek
gałka waniliowych lodów  w mrożonej deserowej czekoladzie 
z dodatkiem konfitury z czarnej porzeczki  i czekoladowych wiórków

9,00

 Miętowa lekkość
czekoladowo miętowe lody z bitą śmietaną 

17,00

 Truskawkowe Lato  
truskawkowe i waniliowe lody z bitą śmietaną i kawałkami truskawek 
polane truskawkową polewą. Deser dostępny sezonowo

17,00

Puchar Zaczarowany Sad

Mietowa lekkość

Truskawkowe Lato

Desery Lodowe
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Desery Lodowe

Puchar Banana Split
lody waniliowe, ca³y banan, prawdziwy gor¹cy sos czekoladowy, 
bita œmietana

17,00

Puchar Truflowa Lady
lody czekoladowe, lody waniliowe, trufle deserowe, prawdziwy gor¹cy 
sos czekoladowy, bita œmietana

21,00

Puchar Dame Blanche (Bia³a Dama)
trzy gałki lodów waniliowych, prawdziwy gor¹cy sos czekoladowy, bita œmietana

17,00

Truflowa Lady

Puchar Brésilienne
lody orzechowe i waniliowe, mieszanka siekanych orzeszków, 
prawdziwy gor¹cy sos czekoladowy, bita œmietana

21,00

Puchar Marcepan
lody waniliowe, kawa³ki oryginalnego belgijskiego marcepana, 
prawdziwy gor¹cy sos czekoladowy, bita œmietana

23,00

Puchar Malinowa Euforia
lody waniliowe, sorbet malinowy, ciep³e maliny, prawdziwy gor¹cy 
sos czekoladowy, bita œmietana

21,00

Puchar Amarena w belgijskim nastroju
lody czekoladowe, gor¹ce wiœnie z cynamonem, bita œmietana

21,00
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Ciasta i ciasteczka

Rurka z bitą śmietaną
krucha waflowa rurka wypełniona świeżą bitą śmietaną

2,50

Rurka z bitą śmietaną

 Deser Brownie
Ciasto Brownie na ciepło z sosem malinowym 
i gałką lodów waniliowych

12,00

Tort bezowy
prawdziwa beza z naturalnych składników 
z dodatkiem mascarpone, bitej śmietany, 
wiśniowej konfitury i owoców sezonowych

tort cały    88,00
jedna porcja    11,00

Deser Brownie

Tort bezowy

Super Ciacho 
półkruche ciastko z wiśniami i prażonym  jabłkiem w kremie waniliowym 
przykryte bezą i posypane płatkami migdałów

12,00

Tarta – jabłecznik 
domowe prażone jabłka  w półkruchym cieście z kruszonką

10,00
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Nasze Pyszne Desery 

Tiramisu klasyczne

Tiramisu klasyczne
tak jak we W³oszech - z mascarpone, kaw¹, biszkoptami i Amaretto

16,00

Tiramisu czekoladowe
z naszej  wyśmienitej czekolady i bez alkoholu

16,00

Crème brûlée z prawdziw¹ wanili¹

delikatny krem waniliowy pod warstw¹ chrupi¹cego karmelu

22,00

Tiramisu malinowe
z mascarpone i malinami

19,00

Tarta – jabłecznik  na ciepło
z gałką lodów i bitą śmietaną

14,00

Tiramisu czekoladowe

Tiramisu 
malinowe

Crème brûlée
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Zimne Koktajle Jogurtowe

Yogurt wiśniowy
jogurt naturalny z odrobin¹ cukru + wiœnie z goŸdzikami i cynamonem w ¿elu

12,00

Jogurt malinowy
jogurt naturalny z odrobin¹ cukru + maliny z cynamonem w ¿elu

12,00

Ukojenie spragnionych 0,4 l.
sok grapefruitowy Cappy z tonikiem

10,00

15,00Letnie zauroczenie
mieszanka œwie¿ych owoców, sorbet malinowy, Sprite

Napoje Chłodzące

Coca-Cola / Coca-Cola Zero 0,2 l. 5,00

Tonic  0,2 l. 5,00

Nestea 0,2 l. cytrynowa lub brzoskwiniowa 5,00

Sok  0,2 l. Pomarañcza,jab³ko,multiwitamina,grapefruit,cz.porzeczka 5,00

Woda mineralna  0,25 l. gazowana lub niegazowana 5,00

Sprite  0,2 l. 5,00

Letnie zauroczenie
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Świeże Soki

Œwie¿o wyciskany sok z pomarañczy  
0,2 l./0,4 l.

9,00 / 15,00

Œwie¿o wyciskany sok z grapefruita    
0,2 l./0,4 l.

9,00 / 15,00

Ukojenie spragnionych de Luxe 0,4 l.

œwie¿o wyciskany sok grapefruitowy z tonikiem

14,00

Cytrusowa k¹piel

3 kulki sorbetu z limonki w œwie¿ym soku z pomarañczy

17,00

Citrus "pó³ na pó³"  0,2 l. 10,00
œwie¿o wyciskany sok z pomarañczy i cytryny

Smoothie truskawka-limonka

œwie¿e truskawki + sorbet z limonki + ¿urawina

12,00

Ukojenie spragnionych Smoothie truskawka-limonka

Smoothie Mango-mandarynka

œwie¿e mango i mandarynka

12,00
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Nasze lody na gałki w wafelku 

Czekoladowe  4,00

Truskawkowe 4,00

Waniliowe 4,00

Mięta z kawałkami czekolady 4,00

Orzechowo – klonowe 4,00

Słony karmel 4,00

Sorbet cytrynowy 4,00

Sorbet Malinowy  4,00



Poznaj drzewo kakaowca z owocami  
wyrastającymi na pniu. Owoce przypominają 

kształtem ogórki 
i mają długość  około 20-30 cm.  

Odmiany kakaowców różnią się od siebie 
rodząc owoce o różnej barwie i różnym 
smaku. Po zerwaniu owoce  leżakują na 

pryzmach i fermentują. 

Po pięciu do siedmiu dniach owoce są 
rozcinane i wydobywa się z nich ziarna.

Ziarna kakaowca suszy się na słońcu. 

Po wysuszeniu ziarna poddaje się je rożnej obróbce w zależności od 
tego co chce się z nich uzyskać np. czekoladę, proszek kakaowy, masło 

kakaowe, olejki kosmetyczne. 

W naszym sklepie możecie Państwo kupić prawdziwe całe prażone 
ziarna kakaowca odmiany „Santander” pochodzące z upraw 

w Kolumbii. Ziarna są pokryte gorzką  85% czekoladą odmiany 
„Santander”.  

Poza niezapomnianymi wrażeniami smakowymi ziarna kakaowca są 
bardzo bogatym źródłem magnezu, chromu, żelaza, manganu oraz 

cynku. Wspomagają koncentrację, redukują stres i korzystnie 
wpływają na nasze samopoczucie. Przeciwutleniacze zawarte w kakao 
posiadają właściwości antyrakowe, chronią nas przed wirusami oraz 

chorobami skóry. 
Kakao jest również źródłem młodości. 

Pomaga osobom z zaburzeniami trawienia 
– pobudza pracę żołądka i jelit.

Ziarna kakaowca mają dwa razy więcej przeciwutleniaczy niż 
czerwone wino 

i aż trzy razy więcej niż zielona herbata.

Życzymy zdrowia i uśmiechu 
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www.eurogi�.pl

https://www.facebook.com/BelgianChocolateShop 

Odwiedź nasz profil na Facebooku:

• Upominki korporacyjne
• Zestawy prezentowe
• Pralinki bez cukru
• Pralinki bez glutenu

• Pralinki bez mleka
• Pralinki bez orzechów
• Pralinki bez jajek
• Słodycze bez białka
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