
Nasz rekonesans Buska-Zdroju zaczynamy od serca miasta. Perełką w tym krajobrazie jest DOLCE VITA, kawiarnia-

lodziarnia mieszcząca się przy ulicy Bohaterów Warszawy 24. Dla klientów otworzyła swe podwoje w kwietniu 2006 roku. 

Każdy, kto docenia oryginalne smaki, najwyższą jakość i miłą atmosferę, a przy tym jest amatorem słodyczy, powinien odwiedzić 

ten lokal. Możemy napić się tam prawdziwej włoskiej kawy, dobrej herbaty, zjeść pyszne ciasto lub lody, a przede wszystkim 

spędzić miło czas w towarzystwie przyjaciół i znajomych. Choć nawet gdy przyjdziemy sami i pragnąć będziemy chwili spokoju i 

wytchnienia, nie powinniśmy się nudzić - czas umili nam nastrojowa muzyka.  

 

 

Czy DOLCE VITA stanie się ulubionym miejscem Waszych spotkań? Mamy nadzieję, że tak. Lokal wita nas aromatycznym 

zapachem świeżo parzonej kawy. Ściany w odcieniu maliny, pistacji  i wanilii wprowadzają w świat elegancji, a delikatna muzyka 

nie przeszkadza w rozmowach. Można tu skosztować ponad 30 deserów lodowych, sporządzanych przez przeszkolonych 

pracowników wedle włoskich receptur przy użyciu najlepszych, włoskich maszyn, z zachowaniem wszystkich standardów 

higieny.  

Tajemnica ich smaku kryje się w ścisłym przestrzeganiu proporcji i zestawieniu najlepszych składników, których połączenie daje 

niepowtarzalny efekt. Klienci znajdą tu lody, do produkcji których używa się świeżych owoców, mleka, śmietanki czy czekolady. 

Degustacja lodów z „Dolce Vita” to prawdziwa podróż w krainę poezji smaku. Ich kremowa konsystencja i wyrazisty aromat 

naturalnych składników sprawia, że przenosimy się hen, do słonecznej Italii, gdzie podaje się najlepsze w świecie desery. Tu 

dowiemy się, jak powinny smakować prawdziwe lody, ciasta i kawa. 



 

 

Wśród wielu propozycji kaw w menu wyróżnia się „Wiedeńska” – napój wiedeńskich dorożkarzy czyli kawa z bitą śmietaną, oraz 

„Affogato” – espresso z zatopioną gałką lodów waniliowych. Wiele rodzajów tego szlachetnego napoju takich jak ristretto, 

cappuccino, macchiato, frappé, kawa  lodowa czy irish coffee - to tylko niektóre przykłady niezwykle bogatego ich asortymentu.  

Warto spróbować też jednej z wielu oferowanych aromatycznych herbat z czterech stron świata. Ofertę napojów uzupełniają soki 

świeżo wyciśnięte z owoców, napoje jogurtowe, shake’i owocowe, oraz napoje chłodzące. 

Nigdzie indziej nie spotkamy też przesympatycznych deserów przygotowanych specjalnie dla maluchów w porcelanowych 

naczyniach w kształcie żabki, misia, delfinka, samochodu formuły 1 lub romantycznych deserów dla zakochanych. Rekordy 

popularności biją naleśniki na słodko z delikatnym serkiem, owocami, sosem czekoladowym i gałką lodów. Osobnym słodkim 

rozdziałem są produkowane na miejscu ciasta i torty jak choćby delikatne Tiramisu na prawdziwym włoskim serku Mascarpone i 

likierze Amaretto, czy torty na bazie czekolady i włoskich orzechów oraz wiele, wiele innych. Dla osób chcących zdegustować 

je w domu bądź pragnących uświetnić przyjęcie słodkim akcentem, istnieje  możliwość zapakowania ich na wynos. Wart 

skosztowania jest orzeźwiający tort z bitą śmietanką, czekoladą oraz wiśniami. Ciekawostką jest pyszna gorąca czekolada jakiej 

nie znajdzie się nigdzie indziej. Dla dorosłych klientów przygotowano także kilka rodzajów win począwszy od wytrawnych, przez 

półwytrawne, półsłodkie  po wina słodkie i musujące jak Martini Asti czy Gran Cinzano.  

  

Jeśli chciałbyś spędzić czas w miłej i ciepłej atmosferze, planujesz spotkanie rodzinne lub z przyjaciółmi, chciałbyś urządzić 

swemu maluchowi imprezę, kawiarnia-lodziarnia DOLCE VITA jest miejscem, którego szukasz. Przyjazne, ciepłe wnętrze lokalu 

utrzymane w nowoczesnej stylistyce, wraz z jego bogatą ofertą, uprzejma obsługa, zachęcają, by choć na chwilę wejść i 

skosztować pysznej kawy, napić się czegoś chłodnego lub zjeść pyszny deser czy domowe ciasto. Niepowtarzalny klimat i 

stonowana muzyka sprzyjają spotkaniom, podczas których można spędzać całe godziny, pogrążając się w odkrywaniu kolejnych 

smaków. To również idealne miejsce na długie, romantyczne wieczory. 

Przyjdź i przekonaj się, a będziesz chciał tu wracać. Zapraszamy do odwiedzenia tej niezwykłej lodziarni, zapewniając, że 

podobnych specjałów nie ma nigdzie w okolicy. 
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