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la romana dal 1947

un an de savoare



îngheţata umplută 1
Îngheţată cu scorţişoară, 
umplută cu mere coapte şi 
crumble de scorţişoară
Disponibilă în martie

îngheţata umplută 3
Îngheţată de banane umplută cu 
caramel cu frişcă, ciocolată cu 
lapte şi un delicios crumble
Disponibilă în iulie

îngheţate umplute



îngheţata umplută 5
Îngheţată cu ciocolată pură şi 
zmeură, umplută cu gem de 
zmeură şi granule crocante de 
ciocolată
Disponibilă în octombrie

îngheţata umplută 2
Cheesecake cu fistic  
crocant
Disponibilă în mai

îngheţata umplută 4
Îngheţată de caramel umplută 
cu cremă de alune cu ciocola-
tă albă şi crumble de arahide
Disponibilă în septembrie



pastel de nata
Îngheţată cremoasă cu tartă din 

foitaj şi cremă aromatizată cu 
scorţişoară, inspirată din desertul 

tradiţional portughez.
Disponibilă în aprilie

tortino
al dulce de leche
Gust intens de ciocolată neagră, cu 
brioşă de pandişpan de cacao şi un 
învăluitor caramel cu frişcă.
Disponibilă în iunie

Internaţionale



Sacher al caramello 
croccante

Reinterpretare a tradiţionalului 
tort vienez, cu pandişpan de cio-

colată, glazură moale de ciocolată 
neagră, îmbogăţită cu caramel 

crocant şi gustos.
Disponibilă în aprilie

Frutto della passione con 
composta di pesche
Cremă cu fructul pasiunii, cu 
adaos de gem de piersici.
Disponibilă în august



reţete în ceaşcă
caramello salato
con noci pecan
Disponibilă în martie

croccante
della nonna
Disponibilă în mai

bacio di 
dama
Disponibilă în 
aprilie



Mici îngheţate pe băţ realizate din cremo-
lata proaspătă şi îngheţată, în combinaţii 

savuroase.Disponibile în iunie

i gelatini



torturi noi

william and cake

snickers cake

LE creminE

Disponibilă în august

Disponibile în iulie

Disponibilă în septembrie



milkshake gourmet
Milkshake-ul devine GOURMET!

3 noi creaţii pentru a satisface cele mai 
pretenţioase palate. Şi cu milkshake!

Disponibile din aprilie

caramello 
salato

stracciatella 
alla mora e 
gelso nero

pistacchio
croccante



În fiecare lună, o nouă clătită, o 
nouă idee, o nouă delicatesă!

Încearcă-le pe toate, în fiecare 
lună, în gelateriile La Romana 

dal 1947.

luniiCRÊP
E & waffle



le storie di emma
Şi în acest an vor continua “Poveştile 

Emmei”: urmăreşte-ne pe
www.gelateriaromana.com

sau pe reţelele de socializare pentru a 
afla mai multe!



gelateriaromana@gelateriaromana.com
www.gelateriaromana.com


