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*Din agricultură ecologică. 
**În absența laptelui proaspăt integral bio se va putea utiliza în mod excepțional lapte UHT bio. 
Noi preparăm înghețata, prin urmare unele dintre produsele noastre de patiserie vor ajunge înghețate/congelate. 
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CORNETE 
CESTINA BOLOGNA: 
făină de grâu tip 0, amidon de grâu, zer dulce din lapte, zahăr, ulei de cocos rafinat, sare, bicarbonat de sodiu (agent de dospire), lecitină din soia 
(emulgator), caramel (colorant), arome (vanilie).  
CONO BIMBO: 
făină de grâu 0, amidon de grâu, zahăr, grăsimi vegetale (ulei de măsline 0,69%), emulgator: lecitină din soia, sare, vanilină, arome. Agenți de dospire: 
difosfat disodic, carbonat acid de sodiu. Colorant: caramel. 
CONO PICCOLO E MEDIO: 
făină de grâu 0, amidon de grâu, zahăr, emulgator: lecitină din soia, grăsimi vegetale (ulei de măsline 0,77%), sare, arome, vanilină. Agenți de dospire: 
difosfat disodic, carbonat acid de sodiu. Colorant: caramel.  
CONO MEDIO IN CIALDA: 
făină de grâu 0, zahăr, amidon de grâu, grăsimi vegetale (ulei de măsline 0,67%), emulgator: lecitină din soia, sare, agenți de dospire: difosfat disodic și 
carbonat acid de sodiu, vanilină, arome. Colorant: caramel. 
CONO GRANDE: 
făină de grâu moale tip 0, zahăr, amidon de grâu, emulgator: lecitină din soia, grăsimi vegetale (ulei de măsline 0,50%), sare, vanilină, arome. Colorant: 
caramel. 
CONO GRANDE AL CACAO: 
făină de grâu moale tip 0, zahăr, amidon de grâu, cacao, emulgator: lecitină de soia, grăsimi vegetale (ulei de măsline 0,50%), sare, vanilină, arome. 
Colorant: caramel, cărbune vegetal. 
CONO MAXI: 
făină de grâu moale tip 0, zahăr, amidon de grâu, emulgator: lecitină din soia, grăsimi vegetale (ulei de măsline 0,50%), sare, vanilină, arome. Colorant: 
caramel. 
CONO SENZA GLUTINE: 
făină de orez, zahăr, amidon din cartofi, amidon de porumb, făină de soia, ulei de floarea soarelui, emulgator: lecitină din soia, sare, aromă de unt/vanilie, 
agent de îngroșare: maltitol, gumă de guar, colorant: caramel E 150a. 
 
 

 

ÎNGHEȚATE – CREME 
150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA: 
bază de cremă (smântână proaspătă 35% lichidă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș de ou (11-13,3%) cu 
adaos de lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, aromă naturală de vanilie, proteine din lapte, stabilizatori: făină de 
roșcove, făină de guar), pastă „Nocciola Piemonte IGP” (100% alune), mix de înghețată de ciocolată (înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, pudră 
de ciocolată, zaharoză, cacao pudră cu conținut scăzut de grăsimi, lapte praf degresat, smântână pudră, proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: 
făină de roșcove, făină de guar, arome naturale), pandișpan cu cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (22-24% cacao pudră) , unt de cacao)), 
ciocolată neagră Grand Cru (80% ciocolată neagră (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină 
de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)). 
AFFOGATO CROCCANTE: 
bază de lapte (lapte integral organic proaspăt * * (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime de nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome) cu adaos de: Zabaione (ouă proaspete 
pasteurizate (33%, provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, marsala D.O.C. (conține sulfiți), granule de migdale crocante (zahăr, alune de pădure 
granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră 
de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)). 
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ARACHIDE PRALINATA AL CIOCCOLATO: 
bază de lapte (lapte integral organic proaspăt ** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), pastă de arahide (100% sărate, prăjite și 
rafinate)), arahide decojite (arahide (60%), zahăr (40%)), ciocolată cu lapte (zahăr, ulei de floarea soarelui, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi 12%, 
pudră de smântână, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi 4%, unt de cacao. Emulgator: lecitină de soia. Arome). 
BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE: 
bază cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (cocos), dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, lecitina din floarea soarelui, fibre vegetale, stabilizatori: fibră de celuloză, făină din semințe de roșcove, făină de guar, 
sare, arome) cu adaos de: pastă de „Nocciola Piemonte IGP” (100% alune de pădure), cremă de alune de pădure cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea 
soarelui), făină de soia, praf de cacao (7,05%), pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, arome) și ornare cu Bacio 
di Dama (zahăr, migdale prăjite (30%), uleiuri vegetale (floarea soarelui), pastă de alune de pădure, praf de cacao, lapte praf degresat, lactoză, agent 
emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din lapte, arome). 
BISCOTTO DELLA NONNA: 
bază de lapte (lapte integral organic* *proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), pastă de biscuiți (sirop de glucoză, lapte 
condensat îndulcit, gălbenuș de ou pasteurizat, zahăr, apă, arome, agent de îngroșare: amidon modificat, sare, coloranți alimentari: extract de ardei iute, 
arome naturale), amestec de biscuiți de ciocolată (zahăr, uleiuri vegetale (floarea soarelui), bucăți de biscuiți de cacao (20%) (făină de grâu, zahăr, unt, 
margarină: uleiuri și grăsimi vegetale (cocos, floarea soarelui), pudră de cacao (5,5% ), sirop de glucoză, pudră de ou, agent de fermentare: bicarbonat de 
amoniu, sare, arome), pastă de alune de pădure, pudră de cacao, lapte praf degresat, lactoză, emulgator: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din 
lapte, arome) și biscuiți de cacao (făină de grâu tip 00, zahăr, uleiuri vegetale (nucă de cocos, floarea soarelui), unt, pudră de cacao, arome naturale). 
BISCOTTO DELLA NONNA AL LATTE: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), cremă de alune cu cacao (zahăr, ulei 
vegetal (floarea soarelui), pastă de alune de pădure (8,8%), cacao pudră (7,2%), lapte praf, lactoză, emulgator: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din 
lapte, arome), amestec de biscuiți de ciocolată (zahăr, uleiuri vegetale (floarea soarelui), bucăți de biscuiți de cacao (20%) (făină de grâu, zahăr, unt, 
margarină: uleiuri și grăsimi vegetale (cocos, floarea soarelui), pudră de cacao (5,5%), sirop de glucoză, pudră de ou, agent de fermentare: bicarbonat de 
amoniu, sare, arome), pastă de alune de pădure, pudră de cacao, lapte praf, lactoză, emulgator: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din lapte, arome) 
și biscuiți de cacao (făină de grâu tip 00, zahăr, uleiuri vegetale (nucă de cocos, floarea soarelui), unt, pudră de cacao, arome naturale). 
BONÈT ALL’AMARETTO: 
smântână proaspătă 35% lichidă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș (11-13,3%), cu adaos de Budino al cacao 
(praf de cacao, lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină 
de guar)), preparat pentru însiropat (apă, alcool, zahăr, arome, colorant: caramel) și fursecuri amaretti (zahăr, sâmburi de caise 20%, albuș, lactoză și 
proteine din lapte, agent de afânare (carbonat acid de sodiu), aromă naturală). 
BOSTRENGO AL CAFFÈ: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome) și cafea organică solubilă cu adaos de 
varietăți de smochine caramelizate organice (smochine*, zahăr din trestie*, coajă de lămâie*), stafide uscate (uva sultanina (99,5%), ulei de floarea soarelui), 
granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), nuci de pin decorticate prăjite și 
preparate pentru însiropat (apă, alcool, zahăr, aromă, coloranți: caramel). 
CACAO PURO CON FAVE DI CACAO: 
lapte proaspăt integral biologic** (67,6%) cu adaos de bază de cacao pură (zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, 
proteine din lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome) și granule 
de boabe de cacao (granule de cacao Ghana). 
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CARAMELLO SALATO CON NOCI PECAN: 
lapte proaspăt integral biologic** (54%) cu adaos de zahăr, grăsimi vegetale (cocos), dextroză, praf de sirop de glucoză, proteine din lapte, zahăr 
caramelizat, smântână pudră, lapte praf degresat, praf de unt, fibre vegetale, sare. Agenți de îngroșare: gumă tara, gumă de guar. Arome naturale și mix 
de nuci pecan (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, biscotti (făină de grâu, zahăr, unt, sare), nuci pecan prăjite 10,0%, zahăr caramelizat, lapte praf integral, 
lapte praf degresat, sirop de glucoză, maltodextrină, unt de cacao, lactoză, smântână pudră, preparat de aromatizare pe bază de caramel (zahăr, sirop 
de glucoză, unt, smântână), agent emulsifiant (lecitină de soia), proteine din lapte, aromă naturale, arome. 
CAFFÈ CORRETTO AL VARNELLI: 
bază de lapte (lapte integral organic ** proaspăt (66,7%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), lichior de anason Varnelli (apă, alcool 
etilic, zahăr, distilat de anason) și cafea organică solubilă. 
CHAI LATTE CON COMPOSTA DI ZENZERO:  
lapte proaspăt integral biologic** (64,4 %) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (cocos), dextroză, maltodextrină, 
proteine din lapte, extracte vegetale (ceai verde, cuișoare, cardamon, ghimbir), pudră de scorțișoară, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, 
făină de guar, sare, arome și mix pe bază de ghimbir (sirop din zahăr (zahăr, apă), ghimbir (25%), sirop de glucoză, agenți de îngroșare: agar-agar, pectină, 
agent acidifiant: acid citric, arome, conservant: sorbat de potasiu, colorant: caroten). 
CIAMBELLA ROMAGNOLA: 
bază de smântână (35%smântână proaspătă lichidă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș de ou (11-13,3%) cu 
adaos de lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, aromă naturală de vanilie, proteine din lapte, stabilizatori: făină din 
semințe de roșcove, făină de guar), crema alla ciambella (sirop de glucoză, lapte concentrat zaharos, zahăr, gălbenuș de ou, arome, acidifiant: acid citric, 
sare, proteină din soia, coloranți: riboflavină, caroteni, antioxidant: alfa-tocoferol) și ciambella (făină de grâu, zahăr, ouă, margarină vegetală (uleiuri și 
grăsimi vegetale (grăsimi (unt de cacao, cocos), uleiuri (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic)), apă, sare (1%), suc de lămâie concentrat), lapte). 
CIOCCOLATINO DI LUISA: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), cremă Cioccolatino di Luisa (alune 60%, 
pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi 20%, ulei de floarea soarelui. Emulgator: lecitină de soia. Arome), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată 
neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), 
grăsimi vegetale (cocos)) și alune de pădure granulate (100% alune de pădure prăjite, obținute prin măcinarea alunelor de pădure prăjite, de origine 
italiană, cu granulația între 6 și 8 mm). 
CIOCCOLATO AL LATTE: 
Lapte proaspăt integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat 
de sodiu, maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome. 
CIOCCOLATO FONDENTE: 
apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, pudră de cacao degresată, lapte praf degresat, lapte praf degresat, pudră de smântână, proteine din lapte, 
masă de cacao, stabilizatori: făină de roșcove, făină de guar, arome naturale. 
CIOCCOLATO FONDENTE CON MONORIGINE ECUADOR: 
apă microfiltrată, dextroză, fructoză, praf de cacao, masă de cacao, praf de ciocolată, praf de ciocolată, aromă naturală de vanilie, lecitină din floarea 
soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar cu adaos de ciocolată Monorigine Ecuador (pastă de cacao Ecuador, zahăr, unt de 
cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie). 
CIOCCOLATO RUBY AL CARAMELLO CROCCANTE: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină de roșcove, făină de guar, sare, arome), pastă de ciocolată Ruby (ulei vegetal (floarea-
soarelui), zahăr, sirop de glucoză, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, ciocolată cu boabe de cacao Ruby 5,0% (zahăr, unt de cacao, lapte praf cu 
conținut scăzut de grăsimi, lapte praf integral, pastă de cacao, emulgator (lecitină din soia), acidifiant (acid citric), aromă naturală de vanilie), lapte praf 
integral, lactoză, unt de cacao, smântână pudră, maltodextrină, proteine din lapte, emulsifiant (lecitină de soia), concentrat de sfelcă roșie, arome), 
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cicolată de caramel (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, zahăr caramelizat, lapte integral praf, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, sirop de glucoză, 
maltodextrină, smântână concentrată, preparat de caramel aromat (zahăr, sirop de glucoză, unt, smântână), emulgator (lecitină din soia), aromă 
naturală)) și boabe mixte de praline (zahăr, arahide (40%), alune de pădure (20%)). 
CREMA D’AUTORE: 
bază de cremă de patiserie (smântână proaspătă 35% lichidă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș (11-13,3%), 
cu adaos de lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, aromă naturală de vanilie, proteine din lapte, stabilizatori: făină din 
semințe de roșcove, făină de guar), pastă „Nocciola Piemonte IGP” (100% alune de pădure), alune de pădure întregi IGP prăjite și granule de ciocolată 
neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie).  
CREMA DAL 1947: 
smântână proaspătă 35% lichidă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș (11-13,3%), cu adaos de bază Crema dal 
1947 (lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, proteine din lapte, extract din păstaie de vanilie, stabilizatori: fibră vegetală, 
făină din semințe de roșcove, ulei esențial de lămâie, arome). 
CREMA DI NOCCIOLA AL CACAO: 
bază de lapte (lapte integral organic ** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), cremă de alune cu cacao (zahăr, ulei 
vegetal (floarea-soarelui), făină de soia, pudră de cacao, pastă de alune (1,5%), emulgator: lecitină din soia, unt de cacao, arome). 
CREMA DI NOCCIOLA AL CIOCCOLATO BIANCO: 
bază de lapte (lapte integral organic ** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), cremă de alune cu ciocolată albă (zahăr, 
ulei vegetal (floarea-soarelui), pastă de alune 14%, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, lactoză, proteine din lapte, unt de cacao, emulgator: lecitină 
din soia. Arome). 
CREMA MEDITERRANEA: 
bază de lapte (lapte integral organic **proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), pastă de nucă (100% nuci), nuci decojite), 
pesto de migdale Avola (migdale Avola, arome naturale), pesto de alune trilobate de Piemonte IGP (100% alune de pădure; produs obținut exclusiv din 
Piemonte de la „Alune de pădure Piemonte IGP”) și fistic întreg decojit. 
CREMINO AL BISCOTTO DI MELIGA: 
bază de lapte (lapte integral organic ** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), varietăți de alune și meliga (zahăr, uleiuri 
vegetale (floarea-soarelui, unt de cacao), alune 22%, biscuiți meliga 18% (făină de porumb, făină de grâu tip „00”, zahăr, unt, ulei vegetal din nucă de 
cocos și floarea-soarelui, ouă întregi obținute de la găini crescute în aer liber, arome naturale), lapte praf degresat, zer din lapte praf, lactoză. Agent 
emulsifiant: lecitina din floarea soarelui) și biscuiți Meliga (făină de porumb 22%, făină de grâu comun tip „00”, zahăr, unt, uleiuri vegetale de cocos și 
floarea soarelui, ouă întregi provenite de la găini crescute la sol, arome naturale). 
CREMINO AL CAFFÈ: 
bază de cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (cocos), dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, lecitină din floarea soarelui, fibre vegetale, stabilizatori: fibră de celuloză, făină din semințe de roșcove, făină de guar, 
sare, arome) cu adaos de cafea solubilă ecologică și o varietate pe bază de cafea (zahăr, ulei din semințe de floarea soarelui, alune de pădure (10%), cacao 
degresată (7%), cafea (7%), lapte praf degresat, agent emulsifiant (lecitină de soia), arome). 
CREMINO AL PISTACCHIO 
înghețată cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%) , zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (nucă de cocos), dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, lecitină de floarea soarelui, fibre vegetale, stabilizatori: fibre de celuloză, făină din semințe de roșcove, făină de guar, 
sare, arome) cu o varietate de fistic (zahăr, fistic 33%, ulei de floarea soarelui, lapte praf degresat, smântână pudră, unt de cacao. Agent emulsifiant: lecitină 
de soia. Sare. Coloranți: complexe de cupru ale clorofilelor, curcumină. Arome). 
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CREMINO DI MANDORLE CROCCANTI: 
bază cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (cocos), dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, lecitină din floarea soarelui, fibre vegetale, stabilizatori: fibră de celuloză, făină din semințe de roșcove, făină de guar, 
sare, arome) cu adaos de granule de migdale crocante (zahăr, alune de pădure granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)). 
CROCCANTE ALL’AMARENA: 
bază de cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (cocos), dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, lecitină din floarea soarelui, fibre vegetale, stabilizatori: fibră de celuloză, făină din semințe de roșcove, făină de guar, 
sare, arome) cu mix de cireșe Amarena (zahăr, cireșe 30%, sirop de glucoză, apă, extracte vegetale de hibiscus și morcov. Acidifiant: acid citric. Agent de 
îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani. - Anhidridă sulfuroasă (sub formă de reziduu)), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 
80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi 
vegetale (cocos)), mix de granule caramelizate (zahăr, arahide (40%), alune de pădure (20%)), granule de migdale crocante (zahăr, alune de pădure 
granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)) și bezele bio (zahăr de trestie bio, albuș bio). 
CROCCANTE DELLA NONNA: 
smântână proaspătă 35% lichidă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș (11-13,3%), cu adaos de bază de cremă 
de patiserie (lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, aromă naturală de vanilie, proteine din lapte, stabilizatori: făină din 
semințe de roșcove, făină de guar), granule de migdale crocante (zahăr, alune de pădure granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)), 
migdale caramelizate (migdale (60%), zahăr) și mix de caramel (sirop de glucoză, zahăr, apă, aromă naturală, arome, agenți de îngroșare: agar-agar, 
pectină, gumă xantan). 
CROSTATA RICOTTA E VISCIOLE: 
ricotta proaspătă de oaie (51,3%) (zer din lapte de oaie), lapte de oaie, sare), smântână proaspătă 35% lichidă (20,5%), vișine în sirop (vișine (45%), zahăr, 
suc de vișine (10%), gumă tara (făină de carruba peruviană), agar agar, aromă naturală de migdală amară, coajă de citrice, condimente), zahăr pudră (zahăr, 
amidon de porumb (max 3%, nemodificat genetic)), biscuiți Gentilini (făină de grâu 60%, zahăr, unt, lapte proaspăt pasteurizat (7%), miere (1,8%), extract 
de malț pudră (făină de grâu germinat, extract din malț de orz, porumb), lapte praf integral (0,4%), dextroză, agenți de afânare: carbonat acid de amoniu 
- carbonat acid de sodiu, sare, aromă) cu adaos de dextroză, fructoză, agent de îngroșare amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte. 
CRUMBLES FONDENTE ALL’AMARENA: 
apă microfiltrată, dextroză, fructoză, praf de ciocolată, praf de cacao, masă de cacao, ciocolată pudră, aromă naturală de vanilie, lecitina din floarea soarelui, 
stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, mix de cireșe Amarena (zahăr, cireșe 30%, sirop de glucoză, apă, extracte vegetale de hibiscus și 
morcov. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani. - Anhidridă sulfuroasă (sub formă de reziduu)) și aluat 
fraged cu cacao (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă), praf de cacao, ciocolată 
neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, vanilină). 
CRUMBLES PRALINATO ALLA MANDORLA: 
apă microfiltrată, zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, stabilizatori: gumă xantan, făină de guar, lecitină din floarea soarelui cu adaos de 
pesto de migdale de Avola (migdale de Avola, arome naturale), aluat fraged cu cacao (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale 
(grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă), praf de cacao, ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, 
vanilină)), migdale caramelizate (migdale (60%), zahăr), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de 
cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Agent emulsifiant: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)).  
UMPLUTURA NR. 1 – ÎNGHEȚATĂ DE SCORȚIȘOARĂ UMPLUTĂ CU MERE COAPTE ȘI GUSTOASE, PRESĂRATE CU SCORȚIȘOARĂ: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome) cu adaos de scorțișoară pudră și diverse 
amestecuri de mere coapte (sirop de zahăr (zahăr, apă), sirop de glucoză, mere (25%), fibre alimentare, amidon modificat, zahăr caramelizat, acidifiant: acid 
citric, conservant: sorbat de potasiu) și crumbles de scorțișoară fără gluten (crumbles alb fără gluten (biscuiți (făină de orez, zahăr, amidon, unt, ulei de 
măsline, smântână, lapte praf, dextroză, agenți de afânare: carbonat de sodiu, carbonat de amoniu, sare, arome), grăsimi vegetale (floarea soarelui, cacao), 
zahăr, lapte praf degresat, sirop de glucoză deshidratat, migdale, arome, emulgator: lecitină de soia, antioxidanți: esteri ai acidului ascorbic, tocoferoli) și 
scorțișoară măcinată). 
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UMPLUTURA NR.2 – ÎNGHEȚATĂ CHEESECAKE CU FISTIC CROCANT: 
apă microfiltrată, brânză Philadelphia tartinabilă (lapte), smântână proaspătă și lichidă 35% și mascarpone proaspăt (cremă de lapte,  lapte, regulator de 
aciditate: acid citric) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, dextroză, sirop de glucoză, maltodextrină, proteine din lapte, emulgatori: esteri de zaharoză 
ai acizilor grași alimentari, grăsimi vegetale (nucă de cocos), fibre vegetale, stabilizatori: făină de guar, gumă de tara, arome și varietăți cu cremă crocantă 
de fistic (zahăr, fistic 33%, ulei de floarea soarelui, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, smântână pudră, unt de cacao. Emulgator: lecitină de soia. 
Sare. Coloranți: complexe de cupru ale clorofilelor, curcumină. Arome) și crumbles alb fără gluten (biscuiți (făină de orez, zahăr, amidon, unt, ulei de 
măsline, smântână, lapte praf, dextroză, agenți de afânare: carbonat de sodiu, carbonat de amoniu, sare, arome), grăsimi vegetale (floarea soarelui, cacao), 
zahăr, lapte praf degresat, sirop de glucoză deshidratat, migdale, arome, emulgator: lecitină de soia, antioxidanți: esteri ai acidului ascorbic, tocoferoli). 
UMPLUTURA NR. 3 – ÎNGHEȚATĂ DE BANANE, UMPLUTĂ CU CARAMEL MOU, CIOCOLATĂ CU LAPTE ȘI CRUMBLES GUSTOS: 
înghețată cu banane (banane proaspete (49,4%) cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, acid citric, 
stabilizatori: gumă xantan, făină de guar și apă microfiltrată), pastă de caramel cu lapte (zahăr, lapte concentrat, sirop de glucoză, apă, amidon modificat. 
Colorant alimentar: caramel. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Conservanți: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), ciocolată cu lapte (zahăr, ulei de 
floarea soarelui, lapte praf degresat 12%, smântână pudră, 4% pudră de cacao cu conținut redus de grăsimi, unt de cacao. Emulgator: lecitină de soia. 
Arome) și crumbles alb fără gluten (biscuiți (făină de orez, zahăr, amidon, unt, ulei de măsline, smântână, lapte praf, dextroză, agenți de afânare: carbonat 
de sodiu, carbonat de amoniu, sare, arome), grăsimi vegetale (floarea soarelui, cacao), zahăr, lapte praf degresat, sirop de glucoză deshidratat, migdale, 
arome, emulgator: lecitină de soia, antioxidanți: esteri ai acidului ascorbic, tocoferoli). 
UMPLUTURA NR. 4 – ÎNGHEȚATĂ DE CARAMEL UMPLUTĂ CU CREMĂ DE ALUNE CU CIOCOLATĂ ALBĂ ȘI CRUMBLES CU ARAHIDE: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zahăr, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome)cu adaos de ciocolată cu caramel (ulei 
vegetal (floarea-soarelui), zahăr, zahăr caramelizat ,lapte praf integral, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, sirop de glucoză, maltodextrină, smântână 
concentrată, aromă de caramel (zahăr , sirop de glucoză, unt, smântână), emulgator (lecitină de soia), aromă naturală)) și cremă de alune cu ciocolată 
albă (zahăr, ulei vegetal (floarea-soarelui), pastă de alune 14%, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, lactoză, proteine din lapte, unt de cacao, 
emulgator: lecitină de soia. Arome) și crumbles fără gluten cu arahide (crumbles alb fără gluten (biscuiți (făină de orez, zahăr, amidon, unt, ulei de măsline, 
smântână, latpte ipraf, dextroză, agenți de afânare: carbonat de sodiu, carbonat de amoniu, sare, arome), grăsimi vegetale (floarea soarelui, cacao), zahăr, 
lapte praf degresat, sirop de glucoză deshidratat, migdale, arome, emulgator: lecitină de soia, antioxidanți: esteri ai acidului ascorbic, tocoferoli) și (pastă 
de arahide (100% arahide sărate, prăjite și rafinate))). 
UMPLUTURA NR. 5 – ÎNGHEȚATĂ DE CIOCOLATĂ INTEGRALĂ ȘI ZMEURĂ, CU UMPLUTURĂ DE COMPOT DE ZMEURĂ ȘI BOABE CROCANTE DE 
CIOCOLATĂ: 
apă microfiltrată, piure de zmeură și ciocolată evocao (ciocolată neagră fondantă (masă de cacao, zaharuri din pulpă de cacao, unt de cacao)) cu adaos de 
zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea-soarelui, stabilizatori: gumă xantan, făină de guar, lecitină din floarea-soarelui și 
varietăți de zmeură (zahăr, zmeură 33%, sirop de glucoză. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani) și 
boabe de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie). 
FIORDILATTE: 
lapte proaspăt integral organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, 
proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome. 
FORESTA NERA: 
înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, pudră de cacao degresată, lapte praf degresat, smântână pudră, proteine 
din lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale) cu adaos de mix de cireșe negre (zahăr, cireșe 30%, 
sirop de glucoză, apă, extracte din plante de hibiscus și morcov. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani. 
- Anhidridă sulfuroasă (sub formă de reziduu)), pandișpan cu cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (praf de cacao 22-24%, unt de cacao)) și 
mix de granule caramelizate (zahăr, arahide (40%), alune de pădure (20%)). 
GIANDUIA CON “NOCCIOLA PIEMONTE IGP”:  
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), gianduja (alune Piemonte PGI (50%), 
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pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi 20%, ulei de floarea soarelui, zahăr, dextroză. Emulgator: lecitină de soia. Arome), alune de pădure întregi 
IGP prăjite. 
KEFIR MIRTILLO E GRANOLA: 
lapte proaspăt integral biologic** (52,6%), chefir proaspăt (17,5%) cu adaos de zahăr, chefir pudră (din lapte cu conținut scăzut de grăsimi) 9%, lapte praf 
cu conținut scăzut de grăsimi, dextroză, fibre vegetale, fibre vegetale (alfa-ciclodextrină). Acidifiant: acid citric. Arome naturale. Agenți de îngroșare: gumă 
de guar, gumă tara, gumă xantan. Poate conține soia) și mix de granola (goji zdrobit (nuci*, merișoare*, semințe de floarea soarelui*, boabe de goji*), 
susan pralinat (susan (55%), zahăr), fulgi de ovăz*, fulgi de hrișcă*, unt de arahide (arahide 100%), cremă de miere (35% miere, sirop de glucoză, zahăr, 
apă, amidon modificat. Agent de îngroșare: pectină. Arome), cremă de sirop de arțar (zahăr, sirop de glucoză, sirop de arțar 20%, apă, lapte condensat, 
amidon modificat, zahăr caramelizat. Agent de îngroșare: pectină. Arome)) și mix de afine (afine (30%), zahăr, sirop de glucoză, arome naturale, acidifiant: 
acid citric, gelifiant: pectină, coloranți: betanină, antociani). 
KEFIR RUBINO: 
lapte proaspăt integral biologic** (71,4%) cu adaos de zahăr, sucuri concentrate de fructe și extracte vegetale pudră în proporții variabile 16% (afine, 
struguri roșii, sfeclă roșie, morcov negru), maltodextrină, chefir pudră (din lapte cu conținut scăzut de grăsimi) 5%, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, 
dextroză, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (nucă de cocos), fibre vegetale (alfa-ciclodextrină). Acidifiant: acid citric. Agenți de îngroșare: gumă tara, 
carboximetilceluloză, gumă guar. Fibre vegetale, proteine din lapte. Arome. 
LATTE DI MANDORLA CON BISCOTTI INTEGRALI ALLA CANNELLA: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), lapte de migdale Avola (migdale siciliene 
(de Avola) decojite 100%), biscuiți integrali cu scorțișoară (făină integrală, zahăr granulat, unt (conține lapte), margarină vegetală (uleiuri și grăsimi 
vegetale (grăsimi (unt de cacao, nucă de cocos), uleiuri (floarea-soarelui cu conținut ridicat de acid oleic)), apă, sare (1%), suc de lămâie concentrat), făină 
de migdale, lapte, albuș de ou, aromă de scorțișoară), pudră de scorțișoară. 
LATTE, SAMBUCO E SEMI DI CHIA PRALINATI: 
bază de lapte (lapte integral organic* * proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome) cu adaos de pastă de soc (flori de soc 50%, 
glucoză, zahăr, aromă de soc, acid citric, sorbat de potasiu) și semințe de chia pralinate (semințe de chia (55%), zahăr). 
LIQUIRIZIA AMARELLI AGLI AGRUMI:  
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), varietăți de portocale (sirop de glucoză, 
suc de portocale 32%, zahăr, bucăți de coajă de portocală confiate 12% (fbucăți de coajă de portocală, sirop de glucoză/fructoză, zahăr, suc de lămâie 
concentrat), extract de vegetal de șofrănel. Uleiuri esențiale de portocală. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Colorant alimentar: carmin) și 
praf de lemn dulce Amarelli (lemn dulce, sirop de glucoză, sirop de zahăr de trestie). 
MALTO IN FERMENTO: 
bază cu lapte (lapte proaspăt integral biologic** (59,3%), smântână proaspătă 35% lichidă (14,8%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de 
glucoză, dextroză, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, fibră vegetală, arome, sare), bere Menabrea (apă, malț de orz, griș de 
porumb, hamei). 
MANDORLA AL SALE DI CERVIA CON COMPOSTA DI PESCHE: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), pesto de migdale Avola (migdale de 
Avola, arome naturale) și mix de piersici (piersici (60%), sirop de zahăr (zahăr, apă), sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, agent de îngroșare: pectină, 
arome, conservant: sorbat de potasiu, extracte de plante, coloranți: riboflavină, beta-caroten). 
MASCARPONE AL CAFFÈ CON CIOCCOLATO FONDENTE: 
mascarpone proaspăt (cremă de lapte , lapte, corector de aciditate: acid citric), apă microfiltrată, smântână proaspătă lichidă 35% cu adaos de zaharoză, 
lapte praf degresat, dextroză, sirop de glucoză, maltodextrină, proteine din lapte, emulgatori: esteri de zaharoză ai acizilor grași alimentari, grăsimi 
vegetale (nucă de cocos), fibre vegetale, stabilizatori: făină de guar, gumă de tara, arome, cafea bio solubilă și granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de 
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cacao, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie). 
MASCARPONE BIANCO ALLE FRAGOLINE: 
mascarpone proaspăt (cremă de lapte, lapte, regulator de aciditate: acid citric), apă microfiltrată, smântână proaspătă lichidă 35% cu adaos de zaharoză, 
lapte praf degresat, dextroză, sirop de glucoză, maltodextrină, proteine din lapte, emulgatori: esteri de zaharoză ai acizilor grași alimentari, grăsimi 
vegetale (nucă de cocos), fibre vegetale, stabilizatori: făină de guar, gumă tara, arome și varietăți de căpșuni (fructoză, căpșuni 33%, sirop de glucoză, 
extract vegetal de șofrănel. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani). 
MENTA BIANCA AL NATURALE: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), mentă albă naturală (zahăr, sirop de 
glucoză, apă. Arome naturale. Agent de îngroșare: pectină. Agent acidifiant: acid citric). 
MERINGA ALLE NOCCIOLE: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), alune întregi de tip IGP prăjite, grăsimi 
vegetale (zahăr din trestie de zahăr organică, albuș de ou organic) și bezea (sirop de glucoză-fructoză, zer din lapte praf, boabe de bezea (3%) (zahăr, 
amidon de grâu,albuș de ou praf, arome), arome). 
PANE, BURRO E MARMELLATA: 
apă microfiltrată, lapte proaspăt integral biologic** (14,5%), smântână proaspătă 35% lichidă (14,5%), unt proaspăt (9,7%)  cu adaos de zaharoză, lapte 
praf degresat, dextroză, sirop de glucoză, maltodextrină, proteine din lapte, agent emulsifiant: esteri zaharici ai acizilor grași alimentari, stabilizatori: fibră 
vegetală, făină din semințe de roșcove, arome și ornare cu amestec de pâine pentru toast (făină de grâu, făină integrală (conține gluten), apă, ouă, zahăr, 
lapte, untură (grăsime de porc), drojdie de bere, vanilie, sare) și mix de afine (afine (30%), zahăr, sirop de glucoză, arome naturale, agent acidifiant: acid 
citric, agent gelifiant: pectină, coloranți: betanină, antocianină). 
PANETTONE CU CREMĂ MASCARPONE: 
cremă mascarpone proaspătă (cremă de lapte, lapte, regulator de aciditate: acid citric), apă microfiltrată, smântână proaspătă lichidă 35%, gălbenuș de 
ou cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, dextroză, sirop de glucoză, maltodextrină, proteine din lapte, emulgatori: esteri de zaharoză ai acizilor grași 
alimentari, grăsimi vegetale (nucă de cocos), fibre vegetale, stabilizatori: făină de guar, gumă tara, arome și mix cu panettone fără bucăți confiate și fără 
stafide, cu bucăți mici de ciocolată (făină moale de grâu tip „00”, zahăr granulat, unt (conține lapte), drojdie de bere, aluat, lapte praf scăzut în grăsimi, 
gălbenuș de ou, ciocolată neagră (7%), arome). 
PANNA COTTA: 
lapte proaspăt integral biologic** (63,8%), bază Panna Cotta (zahăr, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, maltodextrină, sirop 
de glucoză, smântână pudră, dextroză, fibre vegetale. Agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, gumă de guar. Arome) mix de caramel (sirop de 
glucoză, zahăr, apă, aromă naturală, arome, agenți de îngroșare: agar-agar, pectină, gumă xantan). 
PANNA COTTA CON FRUTTI DI BOSCO E PINOLI TOSTATI: 
lapte proaspăt integral biologic** (63,8%), bază Panna Cotta (zahăr, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, maltodextrină, sirop 
de glucoză, smântână pudră, dextroză, fibre vegetale. Agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, gumă de guar. Arome) cu adaos de diverse fructe 
roșii (fructe de pădure (zmeură, căpșuni, coacăze), zahăr, sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, extracte de plante, agenți de îngroșare: pectină, gumă 
xantan, arome, conservant: sorbat de potasiu) și muguri de pin prăjiți. 
PANNA COTTA CROCCANTE: 
lapte proaspăt integral biologic** (63,8%), bază Panna Cotta (zahăr, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, maltodextrină, sirop 
de glucoză, smântână pudră, dextroză, fibre vegetale. Agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, gumă de guar. Arome) mix de caramel (sirop de 
glucoză, zahăr, apă, aromă naturală, arome, agenți de îngroșare: agar-agar, pectină, gumă xantan) și granule de migdale crocante (zahăr, alune de pădure 
granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)). 
PANNA COTTA E PINOLI TOSTATI: 
Lapte proaspăt integral biologic** (63,8%), bază panna cotta (zahăr, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, maltodextrină, sirop 
de glucoză, smântână pudră, dextroză, fibre vegetale. Agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, gumă de guar. Arome) mix de caramel (sirop de 
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glucoză, zahăr, apă, aromă naturală, arome, agenți de îngroșare: agar-agar, pectină, gumă xantan) și semințe de pin decorticate prăjite. 
PASTEL DE NATA: 
smântână proaspătă 35% lichidă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș de ou (11-13,3%), cu adaos de bază la 
cremă (lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză , aromă naturală de vanilie, proteine din lapte, stabilizatori: făină din 
semințe de roșcove, făină de guar), foietaj (făină de grâu, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (unt de cacao, nucă de cocos), uleiuri 
(floarea-soarelui cu conținut ridicat de acid oleic))), apă, sare (1%), suc concentrat de lămâie), apă, sare, zahăr pudră, glucoză), mix de caramel (sirop de 
glucoză, zahăr, apă, arome naturale, arome, agenți de îngroșare: agar-agar, pectină, gumă xantan) și scorțișoară pudră. 
PAZIENTINA ALLO ZABAIONE: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), Zabaione (ouă pasteurizate proaspete 
(33%, provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, marsala D.O.C. (conține sulfiți)), înghețată Pesto di nocciola trilobata (bază cu lapte (lapte proaspăt 
integral biologic** (59,3%), smântână proaspătă 35% lichidă (14,8%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, dextroză, agenți de 
îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, fibră vegetală, arome, sare), pesto de alune de pădure Piemonte IGP (100% alune de pădure; 
produs obținut exclusiv din „Nocciola Piemonte IGP”)), pandișpan (făină de grâu, ouă, zahăr, apă), alune de pădure întregi IGP prăjite, granule de 
ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), migdale întregi prăjite, cacao 22-24 
(amestec de soiuri rafinate de cacao 22-24). 
PESTO DI MANDORLA D’AVOLA: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), pesto de migdale Avola (migdale de 
Avola, arome naturale). 
PESTO DI NOCCIOLA TRILOBATA: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), pesto de alune trilobate de Piemonte IGP 
(100% alune; produs obținut exclusiv din „Alune de pădure Piemonte IGP”). 
PESTO DI NOCE: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), pastă de nuci (100% nuci), nuci decojite. 
PESTO DI PISTACCHIO: 
bază de lapte (lapte integral organic* *proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), pesto de fistic (fistic). 
RICOTTA E FICHI CARAMELLATI BIOLOGICI: 
brânză ricotta proaspătă (zer și lapte de vacă, sare, regulator de aciditate: acid citric), apă microfiltrată,  smântână lichidă proaspătă 35%, smântână lichidă 
proaspătă 35% (12,4%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, dextroză, sirop de glucoză, maltodextrină, proteine din lapte, emulgatori: esteri de 
zaharoză ai acizilor grași alimentari, grăsimi vegetale (nucă de cocos), fibre vegetale, stabilizatori: făină de guar, gumă tara, arome și mix de smochine 
caramelizate organice (smochine*, zahăr din trestie*, coajă de lămâie*). 
SACHER: 
înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, pudră de cacao degresată, lapte praf degresat, pudră de smântână, 
proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale), cu adaos de înveliș moale de ciocolată (50% 
ciocolată pudră (zahăr, cacao pudră. Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Emulgator: lecitină de soia. Arome), dulceață bio de caise (caise*, 
zahăr de trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 142 g x 100 g) și pandișpan cu cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (praf de cacao 22-24%, 
unt de cacao)). 
SACHER AL CARAMELLO CROCCANTE: 
înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, cacao pudră degresată, lapte praf degresat, smântână pudră, proteine din 
lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale), mix de ciocolată neagră (înghețată de ciocolată neagră), 
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(apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, cacao pudră degresată, lapte praf degresat, smântână pudră, proteine din lapte, masă de cacao, 
stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale), pandișpan de cacao (făină de grâu, ouă, zahăr), apă, cacao amară (pudră de 
cacao 22-24%, unt de cacao)), ciocolată cu caramel (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, zahăr caramelizat, lapte praf integral, lapte praf cu conținut scăzut 
de grăsimi, sirop de glucoză, maltodextrină, smântână concentrată, preparat de caramel aromat (zahăr, sirop de glucoză, unt, smântână), emulgator 
(lecitină de soia), aromă naturală) și boabe pralinate mixte (zahăr, arahide (40%), alune de pădure (20%)). 
SBRISOLONA ALLA MANDORLA: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsime din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), migdale prăjite întregi (20,2%), produse 
de patiserie albe (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (nucă de cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă)). 
STRACCIATELLA GRAND CRU: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), ciocolată neagră Grand Cru (80% ciocolată 
neagră (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi 
vegetale (cocos)). 
STRACCIATELLA AL TÈ VERDE MATCHA: 
lapte proaspăt integral biologic** (71,4 %) cu adaos de bază de ceai verde matcha (zahăr, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, deshidratat, grăsimi 
vegetale (nucă de cocos), ceai verde matcha (6%), lapte praf degresat, fibre alimentare, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă de guar, 
carboximetilceluloză, proteine vegetale) și mix de ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, cacao pudră 
degresată). Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)). 
STRACCIATELLA DI CAFFÈ: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome) cu adaos de topping de cafea (ciocolată 
albă 60% (zahăr, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, unt de cacao. Emulgator: lecitină de soia. Arome), grăsimi vegetale (nucă de cocos), cafea 3%). 
STRACCIATELLA DI PISTACCHIO: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome) cu adaos de fistic (50% ciocolată albă 
(zahăr, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, unt de cacao. Emulgator: lecitină de soia), grăsimi vegetale (nucă de cocos), fistic 15%. Coloranți: 
curcumină, complexe de cupru ale clorofilelor. Arome). 
TENERINA AL CIOCCOLATO: 
smântână proaspătă 35% lichidă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș de ou (11-13,3%) cu adaos de budincă 
de cacao (cacao pudră, lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină), sirop de glucoză, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de 
roșcove, făină de guar)), mix de ciocolată neagră (înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, ciocolată pudră, zaharoză, cacao pudră cu conținut 
scăzut de grăsimi, lapte praf degresat, smântână pudră, proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome 
naturale), pandișpan de cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (pudră de cacao 22-24%, unt de cacao))), cacao 22- 24 (amestec de cacao fină 
22-24). 
TIRAMISÙ BIANCO: 
cremă mascarpone proaspătă (cremă de lapte, lapte, regulator de aciditate: acid citric), apă microfiltrată, 35% smântână proaspătă lichidă cu adaos de 
zaharoză, lapte praf degresat, dextroză, sirop de glucoză, maltodextrină, proteine din lapte, emulgatori: esteri de zaharoză ai acizilor grași alimentari, 
grăsimi vegetale (nucă de cocos), fibre vegetale, stabilizatori: făină de guar, gumă de tara, arome și varietăți de tiramisu (pandișpan (făină de grâu, ouă, 
zahăr, apă), baie de cafea (apă microfiltrată, cafea organică solubilă)) și granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, emulgator: lecitină 
de soia, aromă naturală de vanilie). 
TORRONE ANTICO ALLE NOCCIOLE: 
lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), bază de nuga (zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (cocos), dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, lecitină din floarea soarelui, fibre vegetale, stabilizatori: fibră de celuloză, făină din semințe de roșcove, făină de guar, 
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sare, arome) cu adaos de granule de nuga cu alune de pădure (alune de pădure Piemonte IGP tonda gentile (50%), miere italiană, zahăr de trestie alb, 
sirop de glucoză, agent de îngroșare: gelatină alimentară, foițe de amidon (amidon de cartofi, apă, ulei de măsline)) și granule de ciocolată neagră (zahăr, 
pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie). 
TORTA DI MELE DI FAMIGLIA: 
bază de cremă (smântână proaspătă 35% lichidă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș de ou (11-13,3%) cu 
adaos de lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, aromă naturală de vanilie, proteine din lapte, stabilizatori: făină din 
semințe de roșcove, făină de guar), cremă pentru plăcintă de mere (sirop de glucoză, sirop de zahăr (zahăr, apă), suc de mere (20%), arome, acidifiant: acid 
citric, amidon modificat), mix de mere coapte (sirop de zahăr (zahăr, apă), sirop de glucoză, mere (25%), fibre alimentare, amidon modificat, zahăr 
caramelizat, acidifiant: acid citric, conservant: sorbat de potasiu) și biscuiți integrali cu scorțișoară (făină integrală, zahăr granulat, unt (conține lapte), 
margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (unt de cacao, cocos), uleiuri (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic)), apă sare (1%), suc 
de lămâie concentrat), făină de migdale, lapte, albuș de ou, aromă de scorțișoară). 
TORTA DI RISO: 
lapte proaspăt integral biologic (37%), smântână proaspătă 35% lichidă (12,3%), gălbenuș (9,9%) cu adaos de bază din orez (fructoză, orez (16%), praf 
de orez (16%), fibre vegetale, grăsimi vegetale (cocos)), maltodextrină, sirop de glucoză, amidon modificat, sare. Agenți de îngroșare: gumă tara, gumă de 
guar. Arome), sos de caramel (sirop de glucoză, zahăr, apă, aromă naturală, arome, agenți de îngroșare: agar-agar, pectină, gumă xantan) și lichior de 
migdale (sirop de zahăr, alcool, arome). 
TORTINO AL DULCE DE LECHE: 
înghețată cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (nucă de cocos), dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, lecitină de floarea soarelui, fibre vegetale, stabilizatori: fibre de celuloză, făină din semințe de roșcove, făină de guar, 
sare, arome), mix de ciocolată neagră (înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, pudră de cacao degresată, lapte praf 
degresat, smântână pudră, proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove), făină de guar, arome naturale), pandișpan de 
cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (cacao pudră 22- 24%, unt de cacao))), caramel cu lapte (lapte concentrat îndulcit (56%), sirop de 
glucoză, regulator de aciditate: bicarbonat de sodiu, conservant: sorbat de potasiu, agent de îngroșare: agar-agar, arome). 
ZABAIONE COME UNA VOLTA: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), Zabaione (ouă proaspete pasteurizate 
(33%, provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, marsala D.O.C. (conține sulfiți)).  
ZABAIONE LEGGERO CON BROWNIES FONDENTE: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), Zabaione (ouă proaspete pasteurizate 
(33%, provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, marsala D.O.C. (conține sulfiți)) și brownies cu ciocolată neagră (zahăr, margarină vegetală (uleiuri și 
grăsimi vegetale (grăsimi (unt de cacao, cocos), uleiuri (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic)), ouă, făină de grâu, cacao amară pudră, ciocolată 
neagră (3%) (zahăr, uleiuri vegetale (floarea soarelui), pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, emulgator: lecitină de soia, arome, sare). 
ZIBIBBO DI SICILIA IGT: 
bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), vin licoros Zibibbo IGT (conține dioxid 
de sulf și sulfiți) și stafide (uva sultanina (99,5%), ulei de floarea soarelui). 
ZUPPA INGLESE: 
bază de cremă de patiserie (smântână proaspătă 35% lichidă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș (11-13,3%), 
cu adaos de lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, aromă naturală de vanilie, proteine din lapte, stabilizatori: făină din 
semințe de roșcove, făină de guar), cremă de zuppa inglese (ouă proaspete pasteurizate (provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, vin licoros Zibibbo, 
marsala D.O.C. (Denumire de origine controlată), rom - conține anhidridă sulfuroasă și sulfiți), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă 
de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)). 
Alchermes (zahăr, alcool, arome naturale, extracte vegetale) și Savoiardi (făină de grâu, zahăr, ouă proaspete (26%), sirop de glucoză, agenți de afânare 
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(carbonat acid de amoniu, carbonat acid de sodiu, difosfat de sodiu), arome naturale). 
 
 
 

ÎNGHEȚATĂ - IAURT 
YOGURT AI FICHI CARAMELLATI BIOLOGICI E PINOLI TOSTATI: 
apă microfiltrată, iaurt proaspăt (14%) (lapte, fermenți lactici specifici vii: Streptococcus thermophilus și Lactobacillus bulgaricus) și bază de iaurt (zaharoză, 
grăsimi vegetale (cocos)), dextroză, sirop de glucoză, lapte praf degresat, iaurt deshidratat, maltodextrină, proteine din lapte, fibră vegetală, lecitină din 
floarea soarelui, stabilizatori: făină de guar, alginat de sodiu, acid citric, arome), mix de smochine caramelizate biologice (smochine*, zahăr de trestie*, coajă 
de lămâie*) și semințe de pin decorticate prăjite. 
 
YOGURT AI FRUTTI DI BOSCO: 
apă microfiltrată, iaurt proaspăt (14%) (lapte, fermenți lactici specifici vii: Streptococcus thermophilus și Lactobacillus bulgaricus) și bază de iaurt (zaharoză, 
grăsimi vegetale (nucă de cocos), dextroză, sirop de glucoză, lapte praf degresat, iaurt deshidratat, maltodextrină, proteine din lapte, fibre vegetale, 
lecitină din floarea-soarelui, stabilizatori: făină de guar, alginat de sodiu, acid citric, arome) cu adaos de mix de fructe roșii variate (fructe de pădure (zmeură, 
căpșuni, coacăze), zahăr, sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, extracte de plante, agenți de îngroșare: pectină, gumă xantan, arome, conservant: sorbat 
de potasiu). 
YOGURT AL NATURALE: 
apă microfiltrată, iaurt proaspăt (14%) (lapte, fermenți lactici specifici vii: Streptococcus thermophilus și Lactobacillus bulgaricus) și bază de iaurt (zaharoză, 
grăsimi vegetale (cocos)), dextroză, sirop de glucoză, lapte praf degresat, iaurt deshidratat, maltodextrină, proteine din lapte, fibră vegetală, lecitină din 
floarea soarelui, stabilizatori: făină de guar, alginat de sodiu, acid citric, arome). 
YOGURT ALLE FRAGOLINE: 
apă microfiltrată, iaurt proaspăt (14%) (lapte, fermenți lactici specifici vii: Streptococcus thermophilus și Lactobacillus bulgaricus) și bază de iaurt (zaharoză, 
grăsimi vegetale (cocos)), dextroză, sirop de glucoză, lapte praf degresat, iaurt deshidratat, maltodextrină, proteine din lapte, fibră vegetală, lecitină din 
floarea soarelui, stabilizatori: făină de guar, alginat de sodiu, acid citric, arome), mix de frăguțe și fructoză (fructoză, căpșuni 33%, sirop de glucoză, extract 
vegetal de șofrănel. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani). 
YOGURT GRECO CON ANANAS E ROSMARINO: 
apă microfiltrată, iaurt grecesc proaspăt (14%) (iaurt slab cremos fără lactoză (>0,1%)) și bază de iaurt (zaharoză, grăsimi vegetale (cocos), dextroză, sirop 
de glucoză, lapte praf degresat, iaurt deshidratat, maltodextrină, proteine din lapte, fibră vegetală, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină de guar, 
alginat de sodiu, acid citric, arome), mix de ananas și rozmarin (zahăr, cuburi de ananas (36,5%), sirop de glucoză, agenți de îngroșare (pectină amidată), 
agent acidifiant (acid citric), praf și frunze de rozmarin (0,19%), arome, colorant (curcuma, complexe de cupru ale clorofilei)). 
YOGURT MIELE E NOCI: 
apă microfiltrată, iaurt proaspăt (14%) (lapte, fermenți lactici specifici vii: Streptococcus thermophilus și Lactobacillus bulgaricus) și bază de iaurt (zaharoză, 
grăsimi vegetale (cocos)), dextroză, sirop de glucoză, lapte praf degresat, iaurt deshidratat, maltodextrină, proteine din lapte, fibră vegetală, lecitină din 
floarea soarelui, stabilizatori: făină de guar, alginat de sodiu, acid citric, arome) ornare cu cremă de miere (miere 35%, sirop de glucoză, zahăr, apă, amidon 
modificat. Agent de îngroșare: pectină. Arome) și nuci decojite. 
 
 
 

ÎNGHEȚATĂ - FRUCTE 
ALBICOCCA: 
caise proaspete (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: gumă xantan, făină de 
guar și apă microfiltrată. 
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ARANCIA ROSSA:  
suc de portocale roșii (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, acid citric, stabilizatori: gumă 
xantan, făină de guar și apă microfiltrată. 
BANANA: 
banane proaspete (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, acid citric, stabilizatori: gumă 
xantan, făină de guar și apă microfiltrată. 
CACHI: 
pulpă de kaki (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: gumă xantan, făină de 
guar, lecitină din floarea soarelui și apă microfiltrată. 
COCCO: 
piure de cocos (48%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: gumă xantan, făină de guar, 
lecitină din floarea soarelui, apă microfiltrată și nucă de cocos rasă (100% cocos). 
CHINOTTO DI SAVONA: 
apă microfiltrată, zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: gumă xantan, făină de guar, lecitina de 
floarea soarelui pastă de Chinotto di Savona (chinotti de Savona (80%), zahăr, sirop de glucoză, pectină. Acidifiant: acid citric. Conservați: sorbat de 
potasiu E202 și anhidridă sulfuroasă E220 (sub formă de reziduu)). 
FRAGOLA: 
căpșuni proaspete sau congelate (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, acid citric, 
stabilizatori: gumă xantan, făină guar și apă microfiltrată. 
FRUTTI DI BOSCO: 
fructe de pădure proaspete sau congelate (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, 
stabilizatori: gumă xantan, făină de guar, lecitină din floarea soarelui și apă microfiltrată. 
FRUTTO DELLA PASSIONE CON COMPOSTA DI PESCHE: 
Piure din fructul pasiunii (49,4%) cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină de floarea soarelui, stabilizatori: gumă xantan, 
făină de guar, lecitină de floarea soarelui și apă microfiltrată și mix de compot de piersici (piersici (60%), sirop de zahăr (zahăr, apă), sirop de glucoză, 
acidifiant: acid citric, agent de îngroșare: pectină, arome, conservant: sorbat de potasiu, extracte vegetale, coloranț: riboflavină, beta-caroten). 
LAMPONE: 
zmeură proaspătă sau congelată (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: gumă 
xantan, făină de guar, lecitină din floarea soarelui și apă microfiltrată. 
LIMONE: 
apă microfiltrată cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, acid citric, arome, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: gumă xantan, 
făină de guar, ulei esențial de lămâie și suc de lămâie. 
LIQUIRIZIA, MENTA E SALE ROSA: 
apă microfiltrată, fructoză, fibre vegetale, maltodextrină, praf de lemn dulce, fibre vegetale (alfa-ciclodextrină), proteine din soia, sare roz, uleiuri esențiale 
de menta sălbatică de Piemonte cu adaos de Orgolio (ulei de măsline, ulei de măsline extravirgin, ulei esențial de lămâie). 
MANDARINO: 
suc de mandarine (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, acid citric, stabilizatori: gumă 
xantan, făină de guar și apă microfiltrată. 
MANGO: 
piure de mango (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: gumă xantan, făină de 
guar, lecitină din floarea soarelui și apă microfiltrată. 
MELA: 
mere proaspete (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, acid citric, stabilizatori: gumă 
xantan, făină de guar și apă microfiltrată. 
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MELA, ARANCIA E BERGAMOTTO: 
mere proaspete (37%), suc de portocale roșii (11,1%) cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, acid 
citric, stabilizatori: gumă xantan, făină de guar și apă microfiltrată și pastă de bergamote (pulpă de bergamote de Reggio Calabria (51%), zahăr, sirop de 
glucoză, ulei esențial de bergamotă (0,5%), agent acidifiant: acid citric și ascorbic, arome naturale). 
MELONE BIANCO: 
pepene galben proaspăt (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: gumă xantan, 
făină de guar, lecitină din floarea soarelui și apă microfiltrată. 
MIRTILLO NERO, SAMBUCO E LIMONE: 
apă microfiltrată, suc și praf de pulpă de fructe în proporție variabilă 55% (afine, soc, lămâie), fructoză, fibre vegetale, maltodextrină, fibre vegetale (alfa-
ciclodextrină), proteine din soia. Arome. Coloranți alimentari: antociani, Orgolio (ulei de măsline, ulei de măsline extravirgin, ulei esențial de lămâie). 
PERA: 
pere proaspete (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, acid citric, stabilizatori: gumă xantan, 
făină de guar și apă microfiltrată. 
PERA PROFUMATA ALLO ZENZERO: 
pere proaspete (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, ghimbir, lecitină din floarea soarelui, acid citric, stabilizatori: 
gumă xantan, făină de guar și apă microfiltrată. 
PESCA NETTARINA: 
nectarine proaspete (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: gumă xantan, făină 
de guar, lecitină din floarea soarelui și apă microfiltrată.  
SPREMUTA DI ARANCIA E MELOGRANO: 
suc de portocale roșii (24,7%) și suc de rodie (24,7%) cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, acid 
citric, stabilizatori: gumă xantan, făină de guar și apă microfiltrată. 
STRACCIATELLA ALLA MORA E GELSO NERO: 
zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină de floarea soarelui, stabilizatori: gumă xantan, făină de guar, lecitină de floarea soarelui și apă 
microfiltrată cu adaos de piure de mure (44,4%) (mure, zahăr 10%), pastă de dud negru (dude, zahăr, sirop de glucoză, acidifianți: acid citric și ascorbic, 
agent de îngroșare: pectină, arome. Colorat cu colorant natural: antociani și clorofilă. Conservant: sorbat de potasiu) și mixă de ciocolată neagră Grand Cru 
(80% ciocolată neagră (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi). Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% 
min), grăsimi vegetale (cocos)). 
UVA FRAGOLA: 
boabe de struguri congelați (49,4%), cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: gumă 
xantan, făină de guar, lecitină din floarea soarelui și apă microfiltrată. 
 
 
 

CREMOLATE ȘI ÎNGHEȚATE PE BĂȚ  
CREMOLATA ANANAS: 
apă microfiltrată, ananas proaspăt (36,4%), zaharoză, dextroză, sirop de glucoză, fibre vegetale. 
CREMOLATA CAFFÈ: 
apă microfiltrată, bază pentru cremolata cu cafea (zaharoză, dextroză, sirop de glucoză, fibre vegetale, cafea solubilă, *cafea liofilizată), zaharoză, cafea 
solubilă. 
CREMOLATA CIOCCOLATO: 
apă microfiltrată, dextroză, praf de ciocolată, praf de cacao, aromă naturală de vanilie. 
CREMOLATA FRAGOLA: 
apă microfiltrată, căpșuni proaspete sau congelate (36,4%), zaharoză, dextroză, sirop de glucoză, fibre vegetale, acid citric. 
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CREMOLATA GELSO NERO: 
apă microfiltrată e pasta de dude negre (dude, zahăr, sirop de glucoză, acidifianți: acid citric și ascorbic, agent de îngroșare: pectină, arome. Colorat cu 
colorant natural: antociani și clorofilă. Conservant: sorbat de potasiu) cu adaos de zaharoză, dextroză, sirop de glucoză, fibre vegetale. 
CREMOLATA LATTE DI MANDORLA D’AVOLA: 
apă microfiltrată, zahăr, lapte de migdale de Avola (100% migdale siciliene (de Avola) decojite). 
CREMOLATA LIMONE: 
apă microfiltrată, cremolata de lămâie (zaharoză, dextroză, sirop de glucoză, fibre vegetale, acid citric, arome, ulei esențial de lămâie) și suc de lămâie 
(11,6%). 
CREMOLATA MANGO: 
apă microfiltrată, pulpă de mango proaspăt sau congelat (36,4%), zaharoză, dextroză, sirop de glucoză, fibre vegetale. 
CREMOLATA MELONE: 
apă microfiltrată, pepene galben proaspăt (36,4%), zaharoză, dextroză, sirop de glucoză, fibre vegetale. 
CREMOLATA MENTA BIANCA AL NATURALE: 
apă microfiltrată, zahăr, esență naturală de mentă (zahăr, sirop de glucoză, apă. Arome naturale. Agent de îngroșare: pectină. Agent acidifiant: acid citric). 
CREMOLATA MOJITO: 
apă microfiltrată, cremolata de lămâie (zaharoză, dextroză, sirop de glucoză, fibre vegetale, acid citric, arome, ulei esențial de lămâie) cu adaos de rom 
(conține sulfiți) (10,3%), zahăr de trestie, limetă proaspătă și frunze proaspete de mentă. 
CREMOLATA PESCA: 
apă microfiltrată, nectarine proaspete (36,4%), zaharoză, dextroză, sirop de glucoză, fibre vegetale. 
CREMOLATA SANGRIA: 
apă microfiltrată, vin roșu cu conținut mediu de alcool (35,8%), zahăr, sirop dei căpșuni (suc de căpșuni 53%, zahăr, sirop de glucoză, extract vegetal de 
șofrănel. Acidifiant: acid citric. Arome. Coloranți alimentari: antociani), salată de fructe (23,3%, poate conține căpșuni proaspete, piersici proaspete, mere 
proaspete, pepene galben proaspăt, ananas proaspăt). 
 

 
 

FRIȘCĂ 
PANNA MONTATA CLASSICA: 
smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr pudră (zahăr, amidon de porumb (max 3%, nemodificat genetic)). 
PANNA MONTATA AMARA: 
smântână proaspătă 35% lichidă (100%). 
PANNA MONTATA AL CACAO: 
smântână proaspătă 35% lichidă (86,6%), stabilizator dulce (dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), cu cacao 22-
24 (amestec de soiuri rafinate de cacao 22-24). 
PANNA MONTATA AL CAFFÈ BIOLOGICO: 
smântână proaspătă 35% lichidă (89,1%), stabilizator dulce (dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), cafea solubilă 
biologică. 
PESTO DI NOCCIOLA TRILOBATA: 
smântână proaspătă 35% lichidă (77,5%), stabilizator dulce (dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), pesto de alune 
de pădure Piemonte IGP (100% alune de pădure; produs obținut exclusiv din „Nocciola Piemonte IGP”). 
PANNA MONTATA ALLO ZABAIONE: 
smântână proaspătă 35% lichidă (75,5%), Zabaione (ouă proaspete pasteurizate (33%, provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, marsala D.O.C. 
(conține sulfiți)), stabilizator dulce (dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte). 
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CIOCOLATĂ TOPITĂ 
CIOCCOLATO BIANCO FUSO:  
ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, sirop de glucoză, lapte praf degresat, lapte praf integral, lactoză, smântână pudră, maltodextrină, unt de cacao, 
proteine din lapte, agent emulsifiant (lecitină de soia), arome. 
CIOCCOLATO RUBY FUSO:  
ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, sirop de glucoză, lapte praf degresat, ciocolată din boabe de cacao Ruby 5,0% (zahăr, unt de cacao, lapte praf 
degresat, lapte praf integral, pastă de cacao, agent emulsifiant (lecitină de soia), agent acidifiant: (acid citric), aromă naturală de vanilie), lapte praf integral, 
lactoză, unt de cacao, smântână pudră, maltodextrină, proteine din lapte, agent emulsifiant (lecitină de soia), concentrat de sfeclă roșie, arome. 
CIOCCOLATO AL CAFFÈ FUSO: 
ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, lapte praf degresat, maltodextrină, cafea măcinată 3,0%, unt de cacao, zahăr caramelizat, fibre vegetale, pudră de 
cacao cu conținut scăzut de grăsimi, agent emulsifiant (lecitină de soia), arome. 
CIOCCOLATO AL CARAMELLO FUSO: 
ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, zahăr caramelizat, lapte praf integral, lapte praf degresat, sirop de glucoză, maltodextrină, smântână concentrată, 
preparat aromatic din caramel (zahăr, sirop de glucoză, unt, smântână), agent emulsifiant (lecitină de soia), aromă naturală. 
CIOCCOLATO ALLA GIANDUIA FUSO: 
zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), făină de soia, cacao pudră, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, arome. 
 

 
 

FURSECURI 
BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE: 
preparat pentru ornare Bacio di dama 31% (zahăr, migdale prăjite, uleiuri vegetale (floarea soarelui), pasta di alune de pădure, praf de cacao, lapte praf 
degresat, lactoză, agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din lapte, arome), făină de grâu comun tip „00”, ouă pasteurizate, zahăr de 
trestie, unt, chipsuri de ciocolată neagră 8% (cacao: minim 55%; zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, emulgator: lecitină din floarea soarelui, aromă de 
vanilie), făină de alune, amidon de cartofi, agenți de dospire (difosfat disodic E 450i - Carbonat acid de sodiu E 500ii - Amidon), sare. 
CIOCCOLATO AL LATTE: 
unt, făină de grâu comun tip „00”, făină de alac integrală 15%, zahăr, ciocolată neagră 10% (pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, agent emulsifiant: 
lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), smântână, cacao, lapte 1%, zahăr integral, sare. 
CREMA DAL 1947: 
făină de grâu comun tip „00”, unt, zahăr, gălbenuș, granule de alune de pădure, lapte, coajă de lămâie (1%), sare. 
 
 
 

SUCURI BIO 
ALBICOCCA: 
caise* 50%, apă, zahăr din struguri*, suc de lămâie*. 
FRAGOLA: 
piure de căpșuni* 60%, zahăr din struguri*, apă, suc de lămâie*. 
LAMPONE: 
piure de zmeură* 40%, apă, zahăr din struguri*, suc de lămâie*. 
MELA: 
piure de mere* 60%, apă, zahăr din struguri*, suc de lămâie*. 
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MIRTILLO:  
piure de afine negre sălbatice* 40%, apă, zahăr din struguri*. 
PERA: 
piure de pere Williams* 60%, apă, zahăr din struguri*, suc de lămâie*. 
PESCA: 
piersici* 50%, apă, zahăr din struguri*, suc de lămâie*. 
 
 
 

EXTRACTE ORGANICE 
SUC DE STRUGURI CU RODIE ȘI GRAPEFRUIT: 
suc și pulpă de: struguri* 80%, rodie* 10%, grapefruit roz* 10%. 
SUC DE STRUGURI CU GHIMBIR ȘI LĂMÂIE: 
suc și pulpă de: struguri* 92%, lămâie* 4%, ghimbir 4%. 
 
 
 

BĂUTURI CALDE 
CAFFÈ AMERICANO FILTRATO BIO: 
apă microfiltrată,  cafea bio măcinată. 
CIOCCOLATA CALDA CLASSICA: 
lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, praf de cacao, maltodextrină, dextroză, lapte praf degresat, maltodextrină, stabilizatori: făină din 
semințe de roșcove, făină de guar. 
CIOCCOLATA CALDA CLASSICA AL CAFFÈ: 
lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, lapte praf degresat, maltodextrină, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, 
făină de guar cu adaos de cafea solubilă biologică. 
CIOCCOLATA CALDA CLASSICA ALLA NOCCIOLA: 
lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, lapte praf degresat, maltodextrină, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, 
făină de guar cu adaos de pastă de „Nocciola Piemonte IGP” (100 % alune de pădure). 
CIOCCOLATA CALDA FONDENTE: 
apă microfiltrată, praf de ciocolată, zaharoză, praf de cacao, masă de cacao, aromă naturală de vanilie, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de 
guar. 
ZABAIONE CALDO: 
zaharoză, marsala D.O.C. (conține sulfiți), ouă proaspete pasteurizate provenite de la păsări crescute la sol, amidon de orez. 
 
 
 
 

CIOCOLATĂ CALDĂ GOURMET 
CIOCCOLATA CALDA AL CAFFÈ E NOCCIOLA PIEMONTE IGP: 
ciocolată caldă la alegere (consultați paragraful anterior), frișcă cu cafea organică (smântână proaspătă 35% lichidă (89,1%), stabilizator dulce (dextroză, 
fructoză, amidon modificat, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, proteine din lapte), cafea solubilă organică), alune Piemont IGP prăjite, ciocolată cu 
cafea topită (ulei vegetal (floarea-soarelui), zahăr, lapte praf degresat, maltodextrină, cafea măcinată 3,0%, unt de cacao, zahăr caramelizat, fibre 
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vegetale, cacao pudră cu conținut scăzut de grăsimi, emulgator (lecitină de soia), arome), tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) (masă de 
cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri 
zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de titan)). 
CIOCCOLATA CALDA AL CARAMELLO E ARACHIDI PRALINATE: 
ciocolată caldă la alegere (consultați paragraful anterior), frișcă clasică ((smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%)), zahăr pudră (zahăr, amidon de porumb 
(max 3%, nemodificat genetic))), arahide decojite pralinate (arahide (60%), zahăr (40%), ciocolată caramel topită (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, zahăr 
caramelizat, lapte praf integral, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, sirop de glucoză, maltodextrină, smântână concentrată, preparat pe bază de 
caramel aromat (zahăr, sirop de glucoză, unt, smântână), emulgator (lecitină de soia), aromă naturală), tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră 
(95%) (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale 
acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de titan)). 
 
 
 

CUPE GOURMET 
COPPA GOURMET BROWNIES: 
înghețată Pesto de alune trilobate (bază de lapte (lapte proaspăt organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi 
din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), Pesto de 
alune trilobate din Piemonte IGP (100% alune; produs obținut exclusiv din „Alune de pădure Piemonte IGP”)), frișcă cu cacao (35% smântână lichidă 
proaspătă (86,6%), stabilizator dulce (dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, proteine din lapte), cacao 22-24 
(amestecuri de cacao prețioasă 22-24), brownies de ciocolată neagră (zahăr, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (unt de cacao, cocos), 
uleiuri (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic)), ouă, făină de grâu, pudră de cacao amară, ciocolată neagră (3%) (zahăr, uleiuri vegetale (floarea 
soarelui), pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, emulgator: lecitină de soia, arome, sare), amestec de biscuiți negri (zahăr, ulei de floarea soarelui, 
boabe de biscuiți 20% (amidon de porumb, zahăr, uleiuri și grăsimi vegetale (nucă de cocos, floarea soarelui), pudră de cacao), pudră de cacao degresată, 
alune de pădure, lapte praf cu conținut scăzut în grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome) și tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) 
(masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, emulgatori (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri 
zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de titan)). 
COPPA GOURMET FRENCH TOAST: 
înghețată Crema dal 1947 (smântână proaspătă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș de ou (11-13,3%) cu adaos 
de bază Crema dal 1947 (lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, proteine din lapte, extract de vanilie din păstăi, 
stabilizatori: fibre vegetale, făină din semințe de roșcove, ulei esențial de lămâie, arome)), pâine prăjită (făină de grâu, făină integrală (conține gluten), apă, 
ouă, zahăr, lapte, untură (grăsime de porc), drojdie de bere, vanilie, sare), frișcă clasică, (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr pudră (zahăr, 
amidon de porumb (max. 3%, fără OMG)), diverse fructe (fructe de pădure, (zmeură, căpșuni, coacăze), zahăr, sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, extracte 
din plante, agenți de îngroșare: pectină, gumă xantan, arome, conservant: acid sorbic), cremă de sirop de arțar (zahăr, sirop de glucoză, sirop de arțar 20%, 
apă, lapte condensat, amidon modificat, zahăr caramelizat. Agent de îngroșare: pectină. Arome) și tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) 
(masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, emulgatori (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri 
zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de titan)). 
COPPA GOURMET GRANOLA: 
îngheșată naturală cu iaurt (apă microfiltrată, iaurt proaspăt (14%) (lapte, fermenți lactici vii specifici: Streptococcus thermophilus și Lactobacillus 
bulgaricus) și bază de iaurt (zaharoză, grăsime vegetală (nucă de cocos), dextroză, sirop de glucoză, lapte praf degresat, iaurt deshidratat, maltodextrină, 
proteine din lapte, fibre vegetale, lecitină de floarea soarelui, stabilizatori: făină de guar, alginat de sodiu, acid citric, arome)), baton granola (goji zdrobit 
(nuci*, merișoare*, semințe de floarea soarelui*, boabe de goji*), susan pralinat (susan (55%), zahăr), fulgi de ovăz*, fulgi de hrișcă*, unt de arahide (100% 
arahide), cremă de miere (35% miere, sirop de glucoză, zahăr, apă, amidon modificat. Agent de îngroșare: pectină. Arome), cremă de sirop de arțar (zahăr, 
sirop de glucoză, sirop de arțar 20%, apă, lapte condensat, amidon modificat, zahăr caramelizat. Agent de îngroșare: pectină. Arome))), frișcă clasică 
(smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr pudră (zahăr, amidon de porumb (max 3%, nemodificat genetic)), fructe proaspete de sezon (întrebați 
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personalul) și tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, extract de vanilie), 
cacao: 60% min, emulgatori (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de titan)). 
 
 
 

FRAPPÈ GOURMET 
FRAPPÈ CU FISTIC CROCANT: 
înghețată Pesto de fistic (bază de lapte (lapteintegral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din 
nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), pesto de fistic 
(fistic)), lapteproaspăt integral organic**, smântână proaspătă 35%, cremă de fistic (zahăr, fistic 20%, ulei de floarea soarelui, lapte praf cu conținut scăzut 
în grăsimi, smântână pudră, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia. Coloranți alimentari: complexe de cupru ale clorofilelor, curcumină. Arome), fistic 
mărunțit (fistic prăjit), cornet din napolitană (făină de grâu (83%), zahăr, ulei vegetal de floarea soarelui, emulgator: lecitină de soia, sare, colorant: caramel 
simplu) umplutură de cremă de fistic (zahăr, fistic 20%, ulei de floarea soarelui, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, smântână pudră, unt de cacao, 
emulgator: lecitină de soia. Coloranți alimentari: complexe de cupru ale clorofilelor, curcumină. Arome), compoziție umplută cu ciocolată neagră (cremă 
de ciocolată neagră 52% (zahăr, grăsimi vegetale (floarea soarelui), ciocolată neagră (pastă de cacao, cacao pudră cu conținut scăzut de grăsimi, zahăr), 
cacao pudră cu conținut scăzut de grăsimi, lactoză (lapte), emulgator: lecitină de soia, arome), făină de grâu, zahăr, zahăr caramelizat, gălbenuș de ou 
pudră, ulei de cocos, lapte praf integral, emulgator: lecitină de soia, zer din lapte praf dulce, sare, colorant natural; cărbune vegetal negru. Poate conține 
urme de muștar și fructe cu coajă tare), tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) (pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină 
de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de 
titan)). 
FRAPPÈ DE CARAMEL SĂRAT: 
înghețată cu caramel sărat și nuci pecan (lapte integral organic proaspăt ** (54%) cu adaos de zahăr, grăsimi vegetale (nucă de cocos), dextroză, sirop de 
glucoză pudră, proteine din lapte, zahăr caramelizat, smântână pudră, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, unt pudră, fibre vegetale, sare. Agenți de 
îngroșare: gumă tara, gumă de guar. Arome naturale) și varietăți de nuci pecan (ulei vegetal (floarea-soarelui), zahăr, biscuiți (făină de grâu, zahăr, unt, 
sare), nuci pecan prăjite 10,0%, zahăr caramelizat, lapte praf integral, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, sirop de glucoză, maltodextrină, unt de 
cacao, lactoză, pudră de smântână , preparat cu aromă de caramel (zahăr, sirop de glucoză, unt, smântână), emulgator (lecitină din soia), proteine din 
lapte, aromă naturală, arome), lapte proaspăt organic**,smântână proaspătă 35%, ciocolată cu caramel topit (ulei vegetal (floarea-soarelui), zahăr, zahăr 
caramelizat, lapte praf integral, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, sirop de glucoză, maltodextrină, smântână concentrată, preparat cu aromă de 
caramel (zahăr, sirop de glucoză, unt, smântână), emulgator (lecitină din soia), aromă naturală), boabe de migdale crocante (zahăr, alune bucăți, 
migdale bucăți, arome naturale (vanilină)), cornet din napolitană (făină de grâu (83%), zahăr, ulei vegetal de floarea soarelui, emulgator: lecitină din soia, 
sare, colorant: caramel simplu), umplutură de ciocolată cu caramel topit (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, zahăr caramelizat, lapte praf integral, lapte 
praf cu conținut scăzut de grăsimi, sirop de glucoză, modextrină, smântână concentrată, preparat aromatic cu caramel (zahăr, sirop de glucoză, unt, 
smântână), emulgator (lecitină din soia), aromă naturală), compoziție umplută cu cremă de alune și cacao (umplutură 52% (zahăr, ulei de floarea soarelui, 
alune, lapte praf degresat, cacao cu conținut scăzut de grăsimi, lactoză (lapte), unt de cacao, emulgator: lecitină din soia, arome), făină de grâu, zahăr, 
zahăr caramelizat, gălbenuș de ou pudră, ulei din nucă de cocos, lapte praf integral, emulgator: lecitină din soia, zer din lapte praf dulce, sare. Poate 
conține urme de muștar și fructe cu coajă tare), tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) (pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: 
lecitină din soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid 
de titan)). 
FRAPPÈ CU STRACCIATELLA CU MURE ȘI DUDE NEGRE: 
înghețată cu Stracciatella cu mure și dude negre (zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină din floarea-soarelui, stabilizatori: gumă 
xantan, făină de guar, lecitină din floarea-soarelui și apă microfiltrată cu adaos de piure de mure (44,4%) (mure, 10% zahăr), pastă de dud negru (dud, 
zahăr, sirop de glucoză, acidifianți: acid citric și ascorbic, agent de îngroșare: pectină, arome. Colorat cu colorant natural: antociani și clorofilă. Conservant: 
sorbat de potasiu) și mixă de ciocolată neagră Grand Cru (80% ciocolată neagră (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut 
de grăsimi). Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (nucă de cocos)), băutură vegetală din soia (apă, semințe de soia, 
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zahăr, fosfați de calciu, stabilizatori: celuloză, carboximetilceluloză, gumă gellan, arome, săruri de mare, vitamine: Riboflavină (B2)-B12-D2), fructe de 
pădure proaspete (mure, zmeură, afine), topping de ciocolată fină (pudră de ciocolată 50% (zahăr, pudră de cacao. Cacao min. 32%), ulei de floarea 
soarelui, zahăr. Emulgator: lecitină de soia. Arome) , cornet din napolitană (făină de grâu (83%), zahăr, ulei vegetal de floarea soarelui, emulgator: lecitină 
de soia, sare, colorant: caramel simplu) umplut cu topping de ciocolată fină (pudră de ciocolată 50% (zahăr, pudră de cacao. Cacao min. 32%), ulei de 
floarea soarelui, zahăr. Emulgator: lecitină de soia. Arome) , goji măcinate (nuci*, merișoare*, semințe de floarea soarelui*, fructe de goji*), tabletă de 
ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) (pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți 
emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de titan)). 
 
 
 

TOAST GOURMET 
COMFORT GOURMET TOAST: 
pâine prăjită (făină de grâu, făină integrală (conține gluten), apă, ouă, zahăr, lapte, untură (grăsime de porc), drojdie de bere, vanilie, sare), cremă de alune 
cu ciocolată albă (zahăr, ulei vegetal (floarea-soarelui), pastă de alune 14%, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, lactoză, proteine din lapte, unt de 
cacao, emulgator: lecitină de soia. Arome), banane proaspete, boabe de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, 
aromă naturală de vanilie), tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) (pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, extract 
de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de titan)). 
FRESH GOURMET TOAST: 
pâine prăjită (făină de grâu, făină integrală (conține gluten), apă, ouă, zahăr, lapte, untură (grăsime de porc), drojdie de bere, vanilie, sare), iaurt grecesc 
proaspăt (iaurt cu conținut scăzut de grăsimi, fără lactoză (>0,1%)), afine proaspete, miere organică de salcâm (miere de salcâm*), tabletă de ciocolată 
Gourmet (ciocolată neagră (95%) (pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți 
(săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de titan)). 
HEALTHY GOURMET TOAST: 
pâine prăjită (făină de grâu, făină integrală (conține gluten), apă, ouă, zahăr, lapte, untură (grăsime de porc), drojdie de bere, vanilie, sare), avocado 
proaspăt, zmeură proaspătă, cremă de sirop de arțar (zahăr, sirop de glucoză, sirop de arțar 20%, apă, lapte condensat, amidon modificat, zahăr 
caramelizat. Agent de îngroșare: pectină. Arome), tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) (pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: 
lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid 
de titan)). 
PISTACCHIO GOURMET TOAST: 
pâine prăjită (făină de grâu, făină integrală (conține gluten), apă, ouă, zahăr, lapte, untură (grăsime de porc), drojdie de bere, vanilie, sare), brânză 
tartinabilă Philadelphia (lapte), cremă de fistic crocantă (zahăr, fistic 33%, ulei de floarea soarelui, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, pudră de 
smântână, unt de cacao. Emulgator: lecitină de soia. Sare. Coloranți: complexe de cupru ale clorofilelor, curcumină. Arome), Romeo e Uvetta (stafide 
sultan*, semințe de dovleac*, migdale*, semințe de floarea soarelui*), tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) (pastă de cacao, zahăr, unt de 
cacao, emulgator: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor 
grași), coloranți (dioxid de titan)). 
PROTEIN GOURMET TOAST: 
pâine prăjită (făină de grâu, făină integrală (conține gluten), apă, ouă, zahăr, lapte, untură (grăsime de porc), drojdie de bere, vanilie, sare), unt de arahide 
(arahide 100% ), goji măcinate (nuci*, merișoare*, semințe de floarea soarelui*, fructe de goji*), fructe de pădure proaspete (afine, mure, zmeură, coacăze), 
tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) (pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, 
agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de titan)). 
YUMMY GOURMET TOAST: 
pâine prăjită (făină de grâu, făină integrală (conține gluten), apă, ouă, zahăr, lapte, untură (grăsime de porc), drojdie de bere, vanilie, sare), cremă 
mascarpone proaspătă albă (cremă de lapte, lapte,regulator de aciditate: acid citric),, Nutella (zahăr, ulei de palmier, alune (13%), lapte praf degresat 
(8,7%), cacao cu conținut scăzut de grăsimi (7,4%), emulgatori: lecitină (soia), vanilină), căpșuni proaspete, tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră 



Lista noastră de ingrediente 
 

 

 
*Din agricultură ecologică. 
**În absența laptelui proaspăt integral bio se va putea utiliza în mod excepțional lapte UHT bio. 
Noi preparăm înghețata, prin urmare unele dintre produsele noastre de patiserie vor ajunge înghețate/congelate. 

 
VĂ ATRAGEM ATENȚIA CĂ TOATE INGREDIENTELE SCRISE CU LITERE ÎNGROȘATE POT CAUZA INTOLERANȚE ȘI/SAU ALERGII. ÎN PLUS, VĂ 
AMINTIM CĂ TOATE PRODUSELE NOASTRE, CHIAR DACĂ NU CONȚIN (SAU CONȚIN) ÎN MOD DIRECT GLUTEN, LAPTE SAU DERIVATE DIN LAPTE, 
SOIA, FRUCTE USCATE, OUĂ, POT FI CONTAMINATE ÎN URMA PRELUCRĂRILOR ANTERIOARE. 
Actualizăm lista de ingrediente în mod permanent dar uneori nu reușim să semnalăm imediat eventualele mici modificări. 
Pentru a consulta lista de ingrediente actualizată, vă rugăm să consultați site-ul www.gelateriaromana.com/gli-ingredienti. 
 
 

22	

(95%) (pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale 
acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de titan)). 
 

 
 

INFUZII 
MIRTILLO NERO, SAMBUCO E LIMONE: 
apă microfiltrată, karkadè, struguri, măceș, afine (min. 10%), petale de albăstrele, boboci de nalbă, soc (min. 5%), bucăți de măr, coajă de citrice (min. 3%), 
bucăți de vanilie, arome naturale. 
INFUSO ALLA FRUTTA - PERA E ZENZERO: 
apă microfiltrată, rădăcină de ghimbir (min. 30%), bucăți de pară (min. 15%), bucăți de măr, bucăți de carruba, felii de măr, coacăze roșii, hibiscus, bucăți 
de morcov, coajă de citrice, struguri, citronela, arome naturale, petale de gălbenele. 
MISCELA DI ROOIBOIS – CROCCANTE ALL’AMARENA: 
apă microfiltrată, rooibos (42%), petale de hibiscus, stafide, soc, coacăze, arome naturale, fulgi de ciocolată (zahăr, boabe de cacao măcinate cu unt de 
cacao, praf de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia), cocos răzuit, bucăți de cireșe liofilizate, bucăți de căpșuni liofilizate, zmeură întreagă liofilizată, 
mure liofilizate, afine, coacăze negre. 
MISCELA DI TÈ NERO - CIOCCOLATO FONDENTE:  
apă microfiltrată, ceai negru, boabe de cacao (min.40%), arome. 
MISCELA DI TÈ VERDE - LATTE DI MANDORLA CON BISCOTTI INTEGRALI ALLA CANNELLA: 
apă microfiltrată, ceai verde (93%), bucăți de scorțișoară, arome, bucăți de rubarbă. 
TISANA - LIQUIRIZIA, MENTA E SALE ROSA: 
apă microfiltrată, rădăcină de lemn dulce (min. 15%), soc, citronela, fenicul, mentă sălbatică (min. 10%), boboci de cactus, flori de lumânărică, sare roz 
(min.0,05%). 
MISCELA DI TÈ VERDE – STRACCIATELLA AL TÈ VERDE MATCHA: 
bucăți de cacao, boabe de cacao, matcha, bancha. 
 

DIVERSE 
AFFOGATO: 
gusturi de (a se vedea sortimentele de înghețată în secțiunea Gelaterie) cu adaos de: ciocolată caldă (clasică, clasică cu cafea, clasică cu alune de pădure 
sau ciocolată neagră) sau zabaione cald. 
BRIOCHE SICILIANA VUOTA: 
făină de grâu moale tip 0 și 00, apă, untură, zahăr, sirop de glucoză și fructoză, stabilizatori: sorbitol, emulsionant: gălbenuș de ouă proaspete, ulei de 
măsline, sare, lapte praf integral, agent de dospire natural, arome, curcumă. 
BRIOCHES SICILIANA AL CACAO VUOTA: 
făină de grâu moale tip 0 și 00, apă, untură, zahăr, sirop de glucoză și fructoză, stabilizator: sorbitol, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 
gălbenuș de ou proaspăt, ulei de măsline, sare, lapte praf integral, drojdie naturală, cacao, arome, turmeric. 
CONINI IN CIALDA: 
făină de grâu, zahăr, ulei vegetal de floarea soarelui, emulgator: lecitină din soia, sare, colorant: caramel simplu. 
TOAST GELATO: 
toast (făină de grâu, făină integrală (conține gluten), apă, ouă, zahăr, lapte, untură (grăsime de porc), drojdie de bere, vanilie, sare) umplută cu sortimente 
de înghețată la alegere (a se vedea sortimentele de înghețată în secțiunea Gelaterie) și frișcă proaspătă 35%.  
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IAURT BIO DE SERVIT CU LINGURIȚA 
YOGURT INTERO BIANCO BIOLOGICO: 
iaurt integral 100% (lapte*, fermenți lactici: streptococcus thermosphilus, lactobacillus bulgaricus).  
YOGURT MAGRO MIRTILLI NERI BIOLOGICO: 
iaurt slab* 74% (lapte, fermenți lactici vii), afine bucăți* 9%. zahăr de trestie, apă, piure de afine 1,5%, amidon*, agent de îngroșare: făină din semințe de 
carrube, arome naturale, corector de aciditate: carbonat de sodiu.  
YOGURT INTERO MIRTILLI NERI BIOLOGICO: 
iaurt integral* (lapte*, fermenți lactici vii), preparat din afine negre (zahăr*, afine negre* 8% per total, gelifiant: pectină). 
 

 
 

CLĂTITE 
CRÊPES CLASSICA: 
lapte proaspăt integral biologic** (51,7%), unt, ouă întregi biologice cu adaos de făină di grâu tip 0*, zahăr, sare, arome. 
CRÊPES AL CIOCCOLATO: 
lapte proaspăt integral biologic** (51,7%), unt, ouă întregi biologice cu adaos de făină di grâu tip 0*, zahăr, praf de cacao slabă*, sare, arome. 

 
 
 

VAFE 
WAFFLE CLASSICO: 
lapte integral proaspăt organic**, unt proaspăt, gălbenuș de ou și drojdie cu adaos de făină de grâu de tip 0*, zahăr, arome naturale de vanilină, sare. 
WAFFLE AL CACAO: 
lapte integral proaspăt organic**, unt proaspăt, gălbenuș de ou și drojdie cu adaos de făină de grâu de tip 0*, zahăr, pudră de cacao, pudră de ciocolată, 
fructoză, arome, sare. 
 
 
 

GRANULE ȘI UMPLUTURI - IAURT, CLĂTITE ȘI VAFE 
AMARENE IN SALSA: 
zahăr, cireșe 30%, sirop de glucoză, apă, extracte vegetale de hibiscus și morcov. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți 
alimentari: antociani. - Anhidridă sulfuroasă (sub formă de reziduu). 
AMARETTI: 
zahăr, sâmburi de caise (20%), albuș, lactoză și proteine din lapte, agent de afânare (carbonat acid de sodiu), aromă naturală.  
ANACARDO FURIOSO: 
fulgi de ciocolată (pastă de cacao*, zahăr de trestie*, unt de cacao*, agent emulsifiant: lecitină de soia), caju*, alune de pădure*. 
ARAHIDE PRALINATE: 
arahide (60%), zahăr (40%). 
BAILEYS: 
cremă de lapte, zahăr, alcool, maltodextrină, proteine din lapte, extracte și arome de cacao (inclusiv cafeină), whisky irlandez, colorant: caramel de sulfit 
de sodiu. Agent emulsifiant: mono- și digliceride ale acizilor grași. Regulator de aciditate: citrat de sodiu. 
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BROWNIES CIOCCOLATO AL LATTE: 
Glazură de ciocolată cu lapte și zahăr (73,63%) (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, pastă de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia). Produs extrudat: 
făină de orez, zahăr, extract din malț de orz, agent de dospire: bicarbonat de amoniu, sare.  
BROWNIES CIOCCOLATO BIANCO: 
Glazură de ciocolată albă și zahăr (73,63%) (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, agent emulsifiant: lecitină de soia)), zahăr. Produs extrudat: orez, zahăr, 
extract din malț de orz, agent de dospire: bicarbonat de amoniu, sare. 
BROWNIES CIOCCOLATO FONDENTE: 
Glazură de ciocolată neagră și zahăr (73,63%) (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia). Produs extrudat: făină de orez, zahăr, 
extract din malț de orz, agent de dospire: bicarbonat de amoniu, sare. 
UNT DE ARAHIDE: 
arahide 100%. 
CACAO: 
amestec de cacao de cea mai bună calitate 22-24. 
CANNELLA: 
praf de scorțișoară. 
CARAMELLO AL LATTE: 
zahăr, lapte concentrat, sirop de glucoză, apă, amidon modificat. Colorant alimentar: caramel. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Conservanți: sorbat de 
potasiu, benzoat de sodiu. 
CIOCCOLATO AL LATTE: 
zahăr, ulei de floarea soarelui, lapte praf degresat 12%, praf de frișcă, praf de cacao cu conținut redus de grăsimi 4%, unt de cacao. Emulgator: lecitină de 
soia. Arome. 
CIOCCOLATO BIANCO: 
ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, sirop de glucoză, lapte praf degresat, lapte praf integral, lactoză, smântână pudră, maltodextrină, unt de cacao, 
proteine din lapte, emulgator (lecitină de soia), arome. 
CIOCCOLATO FONDENTE IN SCAGLIE: 
zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie. 
CIOCOLATĂ RUBY: 
pastă de ciocolată Ruby (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, sirop de glucoză, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, ciocolată cu boabe de cacao Ruby 
5,0% (zahăr, unt de cacao, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, lapte praf integral, pastă de cacao, emulgator (lecitină de soia), acidifiant (acid citric), 
aromă naturală de vanilie), lapte praf integral, lactoză, unt de cacao, pudră de smântână , maltodextrină, proteine din lapte, emulgator (lecitină de soia), 
concentrat de sfeclă roșie, arome). 
CONFETTURA EXTRA DI ALBICOCCHE BIO: 
caise*, zahăr din trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 142 g x 100 g.  
CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE BIO: 
căpșuni*, zahăr din trestie*, suc de lămâie. Fructe folosite: 130 g x 100 g.  
CONFETTURA EXTRA DI FRUTTI DI BOSCO BIO: 
căpșuni*, afine*, zmeură*, zahăr din trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 115 g x 100 g. 
CONFETTURA EXTRA DI LAMPONI BIO: 
zmeură*, zahăr din trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 148 g x 100 g.  
CONFETTURA EXTRA DI MIRTILLI BIO: 
afine negre sălbatice*, zahăr din trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 143 g x 100 g.  
CONFETTURA EXTRA DI PESCHE BIO: 
piersici*, zahăr din trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 120 g x 100 g.  
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CREMA ALLO SCIROPPO D'ACERO: 
zahăr, sirop de glucoză, sirop de arțar 20%, apă, lapte condensat, amidon modificat, zahăr caramelizat. Agent de îngroșare: pectină. Arome. 
CREMA ALLO ZABAIONE: 
smântână proaspătă 35% lichidă (75,5%), Zabaione (ouă proaspete pasteurizate (33%, provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, marsala D.O.C. 
(conține sulfiți)), stabilizator dulce (dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte). 
CREMA AL PISTACCHIO CROCCANTE: 
zahăr, fistic 33%, ulei de floarea soarelui, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, smântână pudră, unt de cacao. Emulgator: lecitină de soia. Sare. Coloranți: 
complexe de cupru ale clorofilelor, curcumină. Arome). 
CREMA DI NOCCIOLA AL CACAO:  
zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), făină de soia, cacao pudră, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulgator: lecitină de soia, unt de cacao, arome 
CREMA DI NOCCIOLA AL CIOCCOLATO BIANCO: 
zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), pastă de alune de pădure 14%, lapte praf degresat, lactoză, proteine din lapte, unt de cacao, emulgator: lecitină de 
soia. Arome. 
CREMA PASTICCERA: 
smântână proaspătă 35% lichidă (76,3%), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de 
îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome 
naturale. Sare), gălbenuș (6,1%) și zahăr pudră (zahăr, amidon de porumb (max. 3%, nemodificat genetic)). 
FARINA DI COCCO: 
Cocos. 
FICHI CARAMELLATI: 
smochine caramelizate organice (smochine*, zahăr din trestie de zahăr*, coajă de lămâie*). 
FROLLINI CACAO: 
făină de grâu comun 00, zahăr, uleiuri vegetale (cocos, floarea soarelui), unt, praf de cacao, arome naturale. 
GELATO: 
a se vedea secțiunea Gelaterie. 
GRAND MARNIER: 
coniac (51% v/v), apă, zahăr, alcool, aromă naturală de portocale amare, colorant caramel (simplu sau din zahăr brut). 
GRANELLA DI NOCCIOLA: 
100% alune de pădure prăjite, obținute prin măcinarea alunelor de pădure prăjite, de origine italiană, cu granule între 6 și 8 mm. 
GRANELLE PRALINATE MISTE: 
zahăr, arahide (40%), alune de pădure (20%). 
MANDORLE CROCCANTI: 
zahăr, alune de pădure granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)). 
MARMELLATA DI ARANCE BIO: 
portocale*, zahăr din trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 105 g x 100 g.  
MASCARPONE BIANCO: 
mascarpone alb proaspăt (cremă de lapte, lapte, corector de aciditate: acid citric). 
MIELE DI ACACIA BIO: 
miere de salcâm*. 
MUESLI CROCCANTE ALLA CANNELLA BIOLOGICO: 
semințe de floarea soarelui*, mei expandat*, semințe de dovleac*, smochine*, amarant expandat*, boabe de goji*, caju*, quinoa expandată*, 
scorțișoară*.  
MUESLI CROCCANTE ALLE GOCCE DI CIOCCOLATO BIOLOGICO: 
fulgi de ciocolată* (pastă de cacao*, zahăr din trestie*, unt de cacao*, emulgator: lecitină din soia), fulgi de orez*, semințe de floarea soarelui*, 
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semințe de dovleac*, fulgi de mei*, fulgi de amarant*. 
NOCI: 
nuci decojite. 
NUTELLA: 
zahăr, ulei de palmier, alune de pădure (13%), lapte praf degresat (8,7%), cacao slabă (7,4%), agent emulsifiant: lecitină (soia), vanilină.  
PINOLI TOSTATI: 
semințe de pin decojite și prăjite.  
PISTACCHI: 
fistic decorticat. 
ROMEO E UVETTA: 
stafide*, semințe de dovleac*, migdale*, semințe de floarea soarelui*. 
SALSA AL CARAMELLO: 
sirop de glucoză, zahăr, apă, aromă naturală, arome, agenți de îngroșare: agar-agar, pectină, gumă xantan. 
SCHIACCIAGOJI: 
nuci*, merișoare*, semințe de floarea soarelui*, fructe de goji*. 
SEMI DI GIRASOLE BIOLOGICI: 
semințe de floarea soarelui* decojite. 
SEMI DI LINO BIOLOGICI: 
semințe de in*. 
SEMI DI PAPAVERO BIOLOGICI: 
semințe de mac*.  
SEMI DI SESAMO BIOLOGICI: 
semințe de susan*. 
SEMI DI ZUCCA BIOLOGICI: 
semințe de dovleac* decojite. 
SPUMINI DI MERINGA BIOLOGICI: 
zahăr de trestie*, albuș*. 
ZUCCHERO A VELO: 
zahăr, amidon de porumb (max 3%, nemodificat genetic). 
 
 
 

CLĂTITE GOURMET 
SACHER:  
aluat cu cacao pentru clătite (lapte integral organic** (51,7%), unt, ouă integrale organice cu adaos de făină de grâu de tip 0*, zahăr, cacao 10/12*, sare, 
arome), înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, lapte praf degresat, 
pudră de smântână, proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale), mix înghețat de ciocolată 
(înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, lapte praf degresat, pudră 
de smântână, proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale), pandișpan cu cacao (făină de 
grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (cacao pudră 22-24%, unt de cacao)), dulceață de caise organice (caise*, zahăr din trestie de zahăr*, suc de lămâie*. 
Fructe folosite: 142 g x 100 g), cacao 22-24 (amestec de soiuri rafinate de cacao 22- 24) și tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) (pastă de 
cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri 
zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de titan)). 
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TORTA DI MELE: 
aluat clasic pentru clătite (lapte proaspăt integral bio** (51,7%), unt, ouăîntregi bio cu adaos de făină de grâu tip 0*, zahăr, sare, arome), înghețată 
Crema dal 1947 (smântână proaspătă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș (11-13,3%) cu adaos de bază 
Crema dal 1947 (lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, proteine din lapte, extract din păstaie de vanilie, stabilizatori: 
fibră vegetală, făină de semințe de carruba, ulei esențial de lămâie, arome)), ornare cu mere coapte (sirop de zahăr (zahăr, apă), sirop de glucoză, mere 
(25%), fibre alimentare, amidon modificat, zahăr caramelizat, agent acidifiant: acid citric, conservant: sorbat de potasiu) și biscuiți integrali cu scorțișoară 
(făină integrală, zahăr tos, unt (conține lapte), margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (unt de cacao, cocos), uleiuri (floarea soarelui cu 
conținut de acid oleic ridicat)), apă, sare (1%), suc concentrat de lămâie), făină de migdale, lapte, albuș de ou, aromă de scorțișoară), zahăr pudră (zahăr, 
amidon de porumb (max. 3%, nemodificat genetic)) și tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) (pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, 
emulgator: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași), 
coloranți (dioxid de titan)). 
CROSTATINA ALLA FRUTTA: 
aluat clasic pentru clătite (lapte proaspăt integral bio** (51,7%), unt, ouăîntregi bio cu adaos de făină de grâu tip 0*, zahăr, sare, arome), înghețată 
Crema dal 1947 (smântână proaspătă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș (11-13,3%) cu adaos de bază 
Crema dal 1947 (lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, proteine din lapte, extract din păstaie de vanilie, stabilizatori: 
fibră vegetală, făină de semințe de carruba, ulei esențial de lămâie, arome)), fructe proaspete de sezon (pentru alte informații vă rugăm să adresați 
personalului), frișcă proaspătă (smântână  proaspătă 35% lichidă(90,9%), zahăr pudră (zahăr, amidon de porumb (max. 3%, nemodificat genetic)), aluat 
fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă)), zahăr pudră (zahăr, 
amidon de porumb (max. 3%, nemodificat genetic)) și tabletă de ciocolată Gourmet (ciocolată neagră (95%) (pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, agent 
emulsifiant: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași), 
coloranți (dioxid de titan)). 

PRODUSE DE PATISERIE 
TARGHETTA DI CIOCCOLATO LA ROMANA: 
ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: 
dioxid de titan, praf de cacao. 
4 CHOCOLATES: 
Bază: mix înghețat de ciocolată (înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, pudră de cacao cu conținut scăzut de 
grăsimi, lapte praf degresat, pudră de smântână, proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome 
naturale), pandișpan cu cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (cacao pudră 22-24%, unt de cacao))), semifreddo de ciocolată (frișcă îndulcită 
(frișcă lichidă 35% (90,9%), zahăr granulat), cremă de alune de cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea-soarelui), făină de soia, pudră de cacao, pastă de alune 
(1,5%), emulgator: lecitină de soia, unt de cacao, arome), gianduia (alune Piemonte IGP (50%), cacao cu conținut scăzut de grăsimi, ulei de floarea soarelui, 
zahăr, dextroză. Emulgator: lecitină de soia. Arome)), ciocolată albă (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, sirop de glucoză, lapte praf degresat, lapte praf 
integral, lactoză, smântână pudră, maltodextrină, unt de cacao, proteine din lapte, emulgator (lecitină de soia), arome), boabe de ciocolată neagră (zahăr, 
pastă de cacao, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie). 
Decor: pastă de ciocolată Ruby (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, sirop de glucoză, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, ciocolată cu boabe de cacao 
Ruby 5,0% (zahăr, unt de cacao, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, lapte praf integral, pastă de cacao, emulgator (lecitină din soia), acidifiant (acid 
citric), aromă naturală de vanilie), lapte praf integral, lactoză, unt de cacao, smântână pudră, maltodextrină, proteine din lapte, emulgator (lecitină de 
soia), concentrat de sfeclă roșie, arome), ciocolată cu caramel (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, zahăr caramelizat, lapte praf integral, lapte praf cu 
conținut scăzut de grăsimi, sirop de glucoză, maltodextrină, smântână concentrată, preparat cu aromă de caramel (zahăr, sirop de glucoză, unt, 
smântână), emulgator (lecitină de soia), aromă naturală)), mure proaspete și tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao 
Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, cacao pudră). 
ANNA E VITO - BISCUIT: 
Bază: pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), preparat pentru însiropat cu vanilie (apă microfiltrată, zahăr tos, preparat pentru însiropat cu vanilie 
70° (alcool, apă, substanțe aromatizante, preparate aromatice (infuzie de vanilie), colorant: caramel simplu). 
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Umplutură: înghețată semifreddo de gianduia (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), gianduia (alune de pădure Piemonte 
IGP (50%), pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, ulei de floarea soarelui, zahăr, dextroză. Emulgator: lecitină de soia. Arome), cremă de alune de 
pădure cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, 
unt de cacao, arome)), înghețată semifreddo de Zabaione come una volta (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos) și Zabaione 
(ouă proaspete pasteurizate (33%, provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, marsala D.O.C. (conține sulfiți))), granule de migdale crocante (zahăr, 
alune de pădure granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)). 
Decor: înveliș moale de ciocolată (50% ciocolată pudră (zahăr, cacao pudră). Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Emulsionant: lecitină din soia. 
Arome), granule de migdale crocante (zahăr, alune de pădure granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)), tabletă de ciocolată La Romana 
(ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: 
dioxid de titan, cacao pudră). 
ANNA E VITO - CRI CRI: 
înghețată semifreddo albă (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), 
granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), ciocolată neagră Grand 
Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, cacao pudră degresată. Emulgator: lecitină din soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi 
vegetale (cocos)). 
Decor: înveliș moale de ciocolată (50% ciocolată pudră (zahăr, cacao pudră). Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Emulsionant: lecitină din soia. 
Arome), granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), tabletă de ciocolată 
La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, 
coloranți: dioxid de titan, cacao pudră). 
ANNA E VITO - PANAMA: 
înghețată semifreddo de anason stelat (semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte), bază cu lapte (lapte proaspăt integral biologic** (59,3%), smântână proaspătă 35% lichidă (14,8%) cu adaos de zaharoză, 
lapte praf degresat, sirop de glucoză, dextroză, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, fibră vegetală, arome, sare), lichior de 
anason stelat Varnelli (apă, alcool etilic, zahăr, distilat de anason stelat)), înghețată semifreddo de Zabaione come una volta (frișcă îndulcită (smântână 
proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos) și Zabaione (ouă proaspete pasteurizate (33%, provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, marsala D.O.C. 
(conține sulfiți))). 
Decor: înveliș moale de ciocolată (50% ciocolată pudră (zahăr, cacao pudră). Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Emulsionant: lecitină din soia. 
Arome), cireșe Amarena întregi cu codiță (cireșe, zahăr, sirop de glucoză-fructoză, suc de cireșe Amarena, colorant: antociani, carmin, agent acidifiant: acid 
citric, arome, conservant: sorbat de potasiu, anhidridă sulfuroasă (sub formă de reziduu)), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: 
minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de 
cacao). 
ANNA E VITO - RICOTTA STREGATA: 
Bază: pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), lichior Strega. 
Umplutură: înghețată semifreddo de ricotta (ricotta proaspătă de oaie (61,7%) (zer din lapte de oaie, lapte de oaie, sare), zahăr pudră (zahăr, amidon de 
porumb (max. 3%, nemodificat genetic)) și semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (87%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte), granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de 
vanilie), pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), lichior Strega. 
Decor: înveliș moale de ciocolată (50% ciocolată pudră (zahăr, cacao pudră). Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Emulsionant: lecitină din soia. 
Arome), granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), tabletă de ciocolată 
La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, 
coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
ANNA E VITO - TARTUFO: 
Bază: înghețată semifreddo de gianduia aromatizată cu rom (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), gianduia (alune de 
pădure Piemonte IGP (50%), pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, ulei de floarea soarelui, zahăr, dextroză. Emulgator: lecitină din soia. Arome), 
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preparat pentru însiropat (apă, alcool, zahăr, arome, colorant: caramel)), înghețată semifreddo de Zabaione come una volta (frișcă îndulcită (smântână 
proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos) și Zabaione (ouă proaspete pasteurizate (33%, provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, marsala D.O.C. 
(conține sulfiți))). 
Decor: înveliș moale de ciocolată (50% ciocolată pudră (zahăr, cacao pudră). Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Emulsionant: lecitină din soia. 
Arome), cacao 22-24 (amestec de soiuri rafinate de cacao 22- 24), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, 
zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
ANNA E VITO – ZUCCOTTO: 
Bază: pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), lichior Alchermes (zahăr, alcool, arome naturale, extracte vegetale), înghețată semifreddo de gianduia 
(frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), gianduia (alune de pădure Piemonte IGP (50%), cacao pudră degresată, ulei de 
floarea soarelui, zahăr, dextroză. Emulgator: lecitină din soia. Arome), cremă de alune de pădure cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), făină de 
soia, praf de cacao, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, arome)), înghețată semifreddo cu cremă chantilly 
(frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de crema de vanilie (lapte proaspăt integral biologic** (50%), smântână 
proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș (9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, praf de sirop de glucoză, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, 
proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală de vanilie, sare, curcuma), cremă de patiserie (zahăr, 
lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. 
Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare), alune de pădure întregi IGP prăjite, ciocolată neagră Grand Cru 
(ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină din soia. Arome. Cacao: 60% 
min), grăsimi vegetale (cocos)). 
Decor: înveliș moale de ciocolată (50% ciocolată pudră (zahăr, cacao pudră). Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Agent emulsifiant: lecitină de 
soia. Arome), alune de pădure întregi IGP prăjite, tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de 
cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
BARRETTE GRANOLA: 
• FRUTTA SECCA E CIOCCOLATO: 

granola (Anacardo Furioso (fulgi de ciocolată* (masă de cacao*, zahăr din trestie*, unt de cacao*, emulgator: lecitină de soia), caju*, alune de 
pădure*), susan pralinat (susan (55%), zahăr), fulgi de ovăz*, fulgi de hrișcă*, unt de arahide (100% arahide), cremă de miere (35% miere, sirop de 
glucoză, zahăr, apă, amidon modificat. Agent de îngroșare: pectină. Arome), cremă de sirop de arțar (zahăr, sirop de glucoză, sirop de arțar 20%, apă, 
lapte condensat, amidon modificat, zahăr caramelizat. Agent de îngroșare: pectină. Arome)), semifreddo de alune (parfait alb (smântână proaspătă 
(90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte) cu adaos de pesto de alune trilobate IGP Piemont (100% alune; 
produs obţinut exclusiv din „Alune Piemont IGP”))) și glazură de ciocolată neagră (înveliș moale de ciocolată (50% pudră de ciocolată (zahăr, pudră 
de cacao. Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Agent emulsifiant: lecitină de soia. Arome), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 
80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, cacao pudră cu conținut scăzut de grăsimi. Agent emulsifiant: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), 
grăsimi vegetale (cocos))); 

• PISTACCHIO E SEMI AL NATURALE: 
granola (Romeo și Stafide (stafide*, semințe de dovleac*, migdale*, semințe de floarea soarelui*), susan pralinat (susan (55%), zahăr), fulgi de ovăz*, 
fulgi de hrișcă*, unt de arahide (100% arahide), cremă de miere (35% miere, sirop de glucoză, zahăr, apă, amidon modificat. Agent de îngroșare: 
pectină. Arome), cremă de sirop de arțar (zahăr, sirop de glucoză, sirop de arțar 20%, apă, lapte condensat, amidon modificat, zahăr caramelizat. 
Agent de îngroșare: pectină. Arome)) și glazură de ciocolată neagră (înveliș moale de ciocolată (50% pudră de ciocolată (zahăr, cacao pudră. Cacao 
min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Emulsionant: lecitină din soia. Arome), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, 
zahăr, unt de cacao, cacao pudră cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină din soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)); 

• STRACCIATELLA E BACCHE DI GOJI: 
granola (Schiacciagoji (nuci*, merișoare*, semințe de floarea soarelui*, boabe de goji*), susan pralinat (susan (55%), zahăr), fulgi de ovăz*, fulgi de 
hrișcă*, unt de arahide (100 % arahide), cremă de miere (35% miere, sirop de glucoză, zahăr, apă, amidon modificat. Agent de îngroșare: pectină. 
Arome), cremă de sirop de arțar (zahăr, sirop de glucoză, sirop de arțar 20%, apă, lapte condensat, amidon modificat, zahăr caramelizat. Agent de 
îngroșare: pectină. Arome)) și glazură de ciocolată neagră (înveliș moale de ciocolată (50% pudră de ciocolată (zahăr, cacao pudră. Cacao min. 32%), 
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ulei de floarea soarelui, zahăr. Agent emulsifiant: lecitină de soia. Arome), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, 
unt de cacao, cacao pudră cu conținut scăzut de grăsimi. Agent emulsifiant: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos))). 

BIANCANEVE: 
Bază: semifreddo alla Panna Cotta (semifreddo alb (smântână proaspătă lichidă 35% (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, 
proteine din lapte), înghețată Panna Cotta albă (lapte proaspăt integral biologic** (63,8%), bază Panna Cotta (zahăr, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf 
degresat, proteine din lapte, maltodextrină, sirop de glucoză, smântână pudră, dextroză, fibre vegetale. Agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, 
gumă de guar. Arome)), cireșe în sirop (cireșe (45%), zahăr, suc de cireșe (10%), gumă tara (făină din semințe de roșcove peruviane), agar agar, aromă 
naturală de migdale amare, coajă de citrice, condimente)), fructe roșii variate (fructe de pădure (zmeură, căpșuni, coacăze), zahăr, sirop de glucoză, 
acidifiant: acid citric, extracte vegetale, agenți de îngroșare: pectină, gumă xantan, arome, conservant: sorbat de potasiu), mix de căpșuni (fructoză, căpșuni 
33%, sirop de glucoză, extract vegetal de șofrănel. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani). 
Decor: zmeură, afine și mure proaspete, cireșe amarena întregi cu codiță (cireșe, zahăr, sirop de glucoză-fructoză, suc de cireșe amarena, colorant: antociani, 
carmin, agent acidifiant: acid citric, arome, conservant: sorbat de potasiu, anhidridă sulfuroasă (sub formă de reziduu)), gelatină (sirop de glucoză, apă, 
zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), felii de 
migdale prăjite, tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea 
soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
BISCUIT AL CACAO: 
Bază: pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), preparat pentru însiropat cu lapte (lapte proaspăt integral biologic** (59,3%), smântână proaspătă 
35% lichidă (14,8%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, dextroză, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină guar, 
fibră vegetală, arome, sare). 
Umplutură: înghețată semifreddo fondantă (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), gianduia (alune de pădure Piemonte 
IGP (50%), pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, ulei de floarea soarelui, zahăr, dextroză. Emulgator: lecitină din soia. Arome), ciocolată neagră 
Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină din soia. Arome. 
Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)) și granule de migdale crocante (zahăr, alune de pădure granulate, migdale granulate, arome naturale 
(vanilină)). 
BISCUIT ALLA CREMA CHANTILLY: 
Bază: pandișpan subțire de cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă vanilină), preparat pentru însiropat cu ciocolată (lapte proaspăt 
integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, 
maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome). 
Umplutură: semifreddo alla crema chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de patiserie (lapte 
proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș de ou(9%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de 
glucoză pudră, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă 
naturală de vanilie, sare, curcumină), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: 
disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare), 
granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie). 
BISCUIT ALLA NOCCIOLA: 
Bază: pandișpan subțire de cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă vanilină), preparat pentru însiropat cu ciocolată (lapte proaspăt 
integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, 
maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome). 
Umplutură: înghețată semifreddo de alune de pădure compusă din semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon 
modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte) și pesto de alune de pădure Piemonte IGP (100% alune de pădure; produs obținut exclusiv din 
„Nocciola Piemonte IGP”), alune de pădure granulate (100% alune de pădure prăjite, obținute prin măcinarea alunelor de pădure prăjite, de origine 
italiană, cu granulație între 6 și 8 mm). 
BISCUIT ALLA STRACCIATELLA: 
Bază: pandișpan subțire de cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă vanilină), preparat pentru însiropat cu ciocolată (lapte proaspăt 
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integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, 
maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome). 
Umplutură: semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), 
granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie). 
BON BON: 
Umplutură: combinații de ciocolată și mixuri asortate (vă rugăm să vă adresați personalului). 
Glazură: glazură de ciocolată neagră (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, agent 
emulsifiant: lecitină de soia, arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (nucă de cocos)) sau înveliș de ciocolată cu lapte (65% ciocolată cu lapte (zahăr, 
lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, smântână pudră). Emulgator: lecitină din soia. 
Arome. Cacao: 25%), grăsimi vegetale (cocos)) sau înveliș de ciocolată albă (ciocolată albă 70% (zahăr, lapte praf degresat, unt de cacao, smântână pudră. 
Emulgator: lecitină din soia. Arome), grăsimi vegetale (nucă de cocos)) sau înveliș de caramel (40% ciocolată albă (zahăr, lapte praf degresat, unt de cacao. 
Emulgator: lecitină de soia), grăsimi vegetale (nucă de cocos), sirop de glucoză, zahăr caramelizat, unt pudră, smântână pudră. Arome naturale) decorate 
cu cereale asortate (vă rugăm să vă adresați personalului). 
C’ERA UNA VOLTA IL TORRONE (cu miez de alune de pădure): 
Înghețată semifreddo de nuga compusă din semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte) cu adaos de granule de nuga cu alune de pădure (alune de pădure Piemonte IGP tonda gentile (50%), miere italiană, zahăr 
de trestie alb, sirop de glucoză, agent de îngroșare: gelatină alimentară, foițe de amidon (amidon de cartofi, apă, ulei de măsline)) și înghețată Fiordilatte 
(lapte proaspăt integral biologic** (59,3%), smântână proaspătă 35% lichidă (14,8%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, 
dextroză, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, fibră vegetală, arome, sare). 
Înghețată semifreddo de alune de pădure compusă din semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, 
lapte praf degresat, proteine din lapte), pesto de alune de pădure de Piemonte IGP (100% alune de pădure; produs obținut exclusiv din „Nocciola 
Piemonte IGP”). 
C’ERA UNA VOLTA IL TORRONE (cu miez de fistic): 
Înghețată semifreddo de nuga compusă din semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte) cu adaos de granule de nuga cu alune de pădure (alune de pădure Piemonte IGP tonda gentile (50%), miere italiană, zahăr 
de trestie alb, sirop de glucoză, agent de îngroșare: gelatină alimentară, foițe de amidon (amidon de cartofi, apă, ulei de măsline)) și înghețată Fiordilatte 
(lapte proaspăt integral biologic** (59,3%), smântână proaspătă 35% lichidă (14,8%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, 
dextroză, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, fibră vegetală, arome, sare). 
Înghețată semifreddo de fistic compusă din semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte) și pesto de fistic (fistic). 
C’ERA UNA VOLTA IL TORRONE (conține zabaione în mijloc): 
Înghețată semifreddo de nuga compusă din semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte) cu adaos de granule de nuga cu alune de pădure (alune de pădure Piemonte IGP tonda gentile (50%), miere italiană, zahăr 
de trestie alb, sirop de glucoză, agent de îngroșare: gelatină alimentară, foițe de amidon olandeze fără gluten și înghețată Fiordilatte (lapte proaspăt 
integral biologic** (59,3%), smântână proaspătă 35% lichidă (14,8%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, dextroză, agenți de 
îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, fibră vegetală, arome, sare). 
Înghețată semifreddo de zabaione compusă din semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), cu adaos de dextroză, fructoză, agent de 
îngroșare amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte) și Zabaione (ouă proaspete pasteurizate (33%, provenite de la găini crescute la sol), 
zaharoză, marsala D.O.C. (conține sulfiți)).  
CACAO BIANCO: 
pandișpan fin de cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă vanilină), preparat pentru însiropat cu ciocolată (lapte proaspăt integral 
biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, 
lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome), semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), 
dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent 
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emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), cacao 22-24 (amestec de soiuri rafinate de cacao 22-24), chipsuri de ciocolată neagră (cacao: 
54%)(masă de cacao, zaharoză, unt de cacao. Agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată 
neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de 
titan, praf de cacao).  
CANNONCINI SFOGLIA MIGNON CON CREMA CHANTILLY: 
cannoncini din foietaj artizanal (făină de grâu, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (unt de cacao, cocos), uleiuri (floarea soarelui cu 
conținut ridicat de acid oleic)), apă, sare (1%), suc concentrat de lămâie), apă, sare, zahăr pudră, glucoză), umplutură din semifreddo alla crema chantilly 
(frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de vanilie (lapte proaspăt integral biologic** (50%), smântână 
proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș de ou(9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză pudră, dextroză, maltodextrină, fibre 
vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală de vanilie, sare, curcumină), cremă de 
patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de 
sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare).  
CATERINA AI FRUTTI: 
Bază: pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), preparat pentru însiropat cu fructe de pădure (apă microfiltrată, piure de fructe de pădure (zmeură, 
afine, mure, coacăze roșii), zahăr tos). 
Compoziție: Semifreddo alla crema chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de patiserie (lapte 
proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș de ou(9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de 
glucoză pudră, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă 
naturală de vanilie, sare, curcumină), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: 
disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare). 
Decor: Gelatină aromatizată cu fructe de pădure (căpșuni*, afine*, zmeură*, zahăr de trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 115 g x 100 g), gelatină (sirop 
de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de 
potasiu)), aluat fraged cu cacao (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă), praf de 
cacao, ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, vanilină), cireșe amarena întregi cu codiță (cireșe, zahăr, 
sirop de glucoză-fructoză, suc de cireșe amarena, colorant: antociani, carmin, agent acidifiant: acid citric, arome, conservant: sorbat de potasiu, anhidridă 
sulfuroasă (sub formă de reziduu)), flori proaspete, fructe de pădure proaspete sau congelate și tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: 
minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de 
cacao). 
CATERINA ALLA STRACCIATELLA: 
Bază: pandișpan subțire de cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă vanilină), preparat pentru însiropat cu ciocolată (lapte proaspăt 
integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, 
maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome). 
Compoziție: semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), 
granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie). 
Decor: glazură neagră semi-moale (înveliș fin de ciocolată (50% pudră de ciocolata (zahăr, pudră de cacao. Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. 
Emulsionant: lecitină din soia. Arome), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut 
scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină din soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), aluat fraged cu cacao (făină de grâu, zahăr, margarină 
vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă), praf de cacao, ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, 
agent emulsifiant: lecitină de soia, vanilină), flori proaspete și tabletă de ciocolată La Romanaciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, 
unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
CATERINA MENTA E CIOCCOLATO: 
Bază: pandișpan subțire de cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă vanilină), preparat pentru însiropat cu ciocolată (lapte proaspăt 
integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, 
maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome). 
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Compoziție: semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), 
esență naturală de mentă (zahăr, sirop de glucoză, apă). Arome naturale. Agent de îngroșare: pectină. Agent acidifiant: acid citric). 
Decor: glazură neagră semi-moale (înveliș fin de ciocolată (50% pudră de ciocolata (zahăr, pudră de cacao. Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. 
Emulsionant: lecitină din soia. Arome), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut 
scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină din soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), aluat fraged cu cacao (făină de grâu, zahăr, margarină 
vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă), praf de cacao, ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, 
agent emulsifiant: lecitină de soia, vanilină), frunze proaspete de mentă, flori proaspete și tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 
70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
CESTINO CROCCANTE: 
Bază: crocantă (migdale (28%), zahăr, sirop de glucoză, ulei vegetal (floarea soarelui), lapte praf degresat, dextroză, miere, agenți emulsifianți: lecitină de 
floarea soarelui, smântână pudră, arome).  
Umplutură: cremă de mascarpone (mascarpone proaspăt (58,8%) (cremă de lapte, lapte, corector de aciditate: acid citric), smântână proaspătă 35% 
lichidă (23,5%), gălbenuș, zahăr) cu adaos de granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă 
naturală de vanilie). 
Decor: decorațiuni din ciocolată (zahăr, masă de cacao, (43%), unt de cacao (13%), aromă naturală de vanilie, agent emulsifiant: lecitină de soia), granule 
de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), tabletă de ciocolată La Romana 
(ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: 
dioxid de titan, praf de cacao). 
CHANTILLY AI FRUTTI DI BOSCO: 
Bază: pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), preparat pentru însiropat cu fructe de pădure (apă microfiltrată, piure de fructe de pădure (zmeură, 
afine, mure, coacăze roșii), zahăr tos). 
Compoziție: Înghețată semifreddo de cremă chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de vanilie (lapte 
proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș (9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, praf de sirop de 
glucoză, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală 
de vanilie, sare, curcuma), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, 
tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare). 
Decor: Gelatină aromatizată cu fructe de pădure (dulceață extra din fructe de pădure bio (căpșuni*, afine*, zmeură*, zahăr de trestie*, suc de lămâie*. Fructe 
folosite: 115 g x 100 g), gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat 
disodic. Conservant: sorbat de potasiu)), fructe de pădure proaspete sau congelate și tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% 
(cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
CHANTILLY ALLA FRAGOLA: 
Bază: pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), preparat pentru însiropat cu căpșuni (apă microfiltrată, căpșuni proaspete sau congelate (29,5%) și 
sirop de căpșuni (suc de căpșuni 53%, zahăr, sirop de glucoză, extract vegetal de șofrănel. Acidifiant: acid citric. Arome. Coloranți alimentari: antociani)). 
Compoziție: Semifreddo alla crema chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de patiserie (lapte 
proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș de ou (9%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de 
glucoză pudră, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă 
naturală de vanilie, sare, curcumină), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: 
disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare). 
Decor: gelatină aromatizată cu căpșuni (gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: 
acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), mix de căpșuni și fructoză (fructoză, căpșuni 33%, sirop de glucoză, extract vegetal de șofrănel. 
Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani)), căpșuni proaspete și tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată 
neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de 
titan, praf de cacao). 
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CHEESECAKE AL CIOCCOLATO FONDENTE: 
Bază: aluat fraged cu unt (aluat fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), 
apă) și unt (cremă de lapte)), 
Compoziție: semifreddo de cheesecake (semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte), pastă de brânză Philadelphia, ricotta proaspătă (zer și lapte de vacă, sare, corector de aciditate: acid citric) și mascarpone 
proaspăt (cremă de lapte, latte, corector de aciditate: acid citric)). 
Decor: înveliș moale de ciocolată (50% ciocolată pudră (zahăr, cacao pudră). Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Emulsionant: lecitină din soia. 
Arome), aluat fraged cu cacao (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă), praf de 
cacao, ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, vanilină), granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de 
cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie) și tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% 
(cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
CHEESECAKE ALLE VISCIOLE E NOCE MOSCATA: 
Bază: aluat fraged cu unt (aluat fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), 
apă) și unt (cremă de lapte)), 
Compoziție: semifreddo de cheesecake (semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte), pastă de brânză Philadelphia, ricotta proaspătă (zer și lapte de vacă, sare, corector de aciditate: acid citric) și mascarpone 
proaspăt (cremă de lapte, latte, corector de aciditate: acid citric)). 
Decor: vișine în sirop (vișine (45%), zahăr, suc de vișine (10%), gumă tara (făină de carruba peruviană), agar agar, aromă naturală de migdală amară, coajă 
de citrice, condimente), nucșoară și tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: 
lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
CHEESECAKE AI LAMPONI: 
Bază: aluat fraged cu unt (aluat fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), 
apă) și unt (cremă de lapte)). 
Compoziție: semifreddo de cheesecake (semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte), pastă de brânză Philadelphia, ricotta proaspătă (zer și lapte de vacă, sare, corector de aciditate: acid citric) și mascarpone 
proaspăt (cremă de lapte, latte, corector de aciditate: acid citric)). 
Decor: gelatină aromatizată cu zmeură (dulceață extra de zmeură bio (zmeură*, zahăr de trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 148 g x 100 g), gelatină 
(sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de 
potasiu), zmeură proaspătă și tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: 
lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
CHEESECAKE AL CIOCCOLATO BIANCO E RIBES ROSSI: 
Bază: aluat fraged cu unt (aluat fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), 
apă) și unt (cremă de lapte)), 
Compoziție: semifreddo de cheesecake (semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte), pastă de brânză Philadelphia, ricotta proaspătă (zer și lapte de vacă, sare, corector de aciditate: acid citric) și mascarpone 
proaspăt (cremă de lapte, lapte, corector de aciditate: acid citric)). 
Decor: ciocolată albă (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, sirop de glucoză, lapte praf degresat, lapte praf integral, lactoză, smântână pudră, 
maltodextrină, unt de cacao, proteine din lapte, emulgator (lecitină de soia), arome), coacăze roșii proaspete, gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, 
Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), zahăr tos, zahăr 
pudră (zahăr, amidon de porumb (max 3%, nemodificat genetic)) și tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, 
zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
CHEESECAKE ALLO SCIROPPO D'ACERO E FRUTTI: 
Bază: aluat fraged cu unt (aluat fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), 
apă) și unt (cremă de lapte)), 
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Compoziție: semifreddo de cheesecake (semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte), pastă de brânză Philadelphia, ricotta proaspătă (zer și lapte de vacă, sare, corector de aciditate: acid citric) și mascarpone 
proaspăt (cremă de lapte, latte, corector de aciditate: acid citric)). 
Decor: cremă cu sirop de arțar (zahăr, sirop de glucoză, sirop de arțar 20%, apă, lapte condensat, amidon modificat, zahăr caramelizat. Agent de îngroșare: 
pectină. Arome), afine proaspete, mure proaspete, prune proaspete, gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă 
xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu) și tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 
70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
CHEESECAKE AL CARAMELLO, PESCHE E CANNELLA: 
Bază: aluat fraged cu unt (aluat fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), 
apă) și unt (cremă de lapte)). 
Compoziție: semifreddo de cheesecake (semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte), pastă de brânză Philadelphia, ricotta proaspătă (zer și lapte de vacă, sare, corector de aciditate: acid citric) și mascarpone 
proaspăt (cremă de lapte, latte, corector de aciditate: acid citric)). 
Decor: caramel cu lapte (zahăr, lapte concentrat, sirop de glucoză, apă, amidon modificat. Colorant alimentar: caramel. Agent de îngroșare: pectină. 
Arome. Conservanți: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), piersici proaspete, gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, 
gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), praf de scorțișoară și tabletă de ciocolată La Romana 
(ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: 
dioxid de titan, praf de cacao). 
CHEESECAKE BRÛLÉE ALLA NOCCIOLA: 
Bază: aluat fraged cu unt (aluat fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), 
apă) și unt (cremă de lapte)). 
Compoziție: parfait de cheesecake (parfait alb (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, 
proteine din lapte), Philadelphia, ricotta proaspătă (zer și lapte de vacă, sare, corector de aciditate: acid citric) și mascarpone proaspăt (cremă de lapte, 
lapte, corector de aciditate: acid citric)). 
Decor: cremă de alune de pădure cu ciocolată albă (zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), pastă de alune de pădure 14%, lapte praf degresat, lactoză, 
proteine din lapte, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia. Arome), alune de pădure întregi IGP prăjite, zahăr de trestie, zahăr tos, zahăr pudră și 
tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: 
unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
CHEESECAKE AL CAFFÈ: 
Bază: aluat fraged cu unt (aluat fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), 
apă) și unt (cremă de lapte)), 
Compoziție: semifreddo de cheesecake (semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte), pastă de brânză Philadelphia, ricotta proaspătă (zer și lapte de vacă, sare, corector de aciditate: acid citric) și mascarpone 
proaspăt (cremă de lapte, lapte, corector de aciditate: acid citric)). 
Decor: mix de cafea (zahăr, ulei din semințe de floarea soarelui, alune de pădure (10%), cacao slabă (7%), cafea (7%), lapte praf degresat, agent emulsifiant 
(lecitină de soia), arome), Schiacciagoji (nuci, merișoare, semințe de floarea soarelui, goji), praf de cafea și tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră 
- cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf 
de cacao). 
CIOCCOCAKE: 
Bază: pandișpan cu cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (praf de cacao 22-24%, unt de cacao), înghețată Pesto di nocciola trilobata (bază cu 
lapte (lapte proaspăt integral biologic** (59,3%), smântână proaspătă 35% lichidă (14,8%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, 
dextroză, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, fibră vegetală, arome, sare) pesto de alune de pădure Piemonte IGP (100% 
alune de pădure; produs obținut exclusiv din „NocciolaPiemonte IGP”)) și alune de pădure granulate (100% alune de pădure prăjite, obținute prin 
măcinarea alunelor de pădure prăjite, de origine italiană, cu o granulometrie cuprinsă între 6 și 8 mm). 
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Compoziție: înghețată semifreddo Cioccolatino di Luisa (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), cremă Cioccolatino di Luisa 
(alune de pădure (60%), pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi 20%, ulei de floarea soarelui. Emulgator: lecitină din soia. Arome) și cremă de alune 
de pădure cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, 
unt de cacao, arome)). 
Decor: glazură neagră semi-moale (înveliș fin de ciocolată (50% pudră de ciocolata (zahăr, pudră de cacao. Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. 
Emulsionant: lecitină din soia. Arome), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut 
scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină din soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), aluat fraged cu cacao (făină de grâu, zahăr, margarină 
vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă), praf de cacao, ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, 
agent emulsifiant: lecitină de soia, vanilină) și tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, 
emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
CIOCCOCREAM: 
Compoziție: cremă rece (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), înghețată Crema dal 1947 (smântână proaspătă (27,4%), 
apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș de ou (11-13,3%) cu adaos de bază Crema dal 1947 (lapte praf degresat, zaharoză, 
dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, proteine din lapte, extract din păstaie de vanilie, stabilizatori: fibră vegetală, făină din semințe de roșcove, ulei 
esențial de lămâie, arome)), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu 
fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare)), 
înghețată semifreddo de ciocolată (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%) zahăr tos), cremă de alune de pădure cu cacao (zahăr, ulei 
vegetal (floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, arome), gianduia 
(alune de pădure Piemonte IGP (50%), pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, ulei de floarea soarelui, zahăr, dextroză. Emulgator: lecitină din soia. 
Arome)).  
Umplutură și decor: semifreddo alb (smântână proaspătă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), cremă 
de alune de pădure cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină 
de soia, unt de cacao, arome), mix de granule caramelizate (zahăr, arahide (40%), alune de pădure (20%)), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată 
neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de 
titan, praf de cacao). 
COLOMBA PASQUALE: 
colomba (făină de grâu comun tip "0", zahăr tos, unt (conține lapte), drojdie de bere, maia, lapte praf degresat, ouă, fibre vegetale, zaharoză, coajă de 
portocală confiată, migdale dulci, sare, arome), preparat pentru însiropat cu zabaione (bază cu lapte (lapte proaspăt integral biologic** 
(59,3%), smântână proaspătă lichidă 35% (14,8%) cu adaos de  
zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, dextroză, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, fibră vegetală, arome, sare), 
Zabaione (ouă proaspete pasteurizate 33% provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, marsala D.O.C. (conține sulfiți))) sau preparat pentru însiropat 
cu ciocolată (lapte proaspăt integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (cocos)), lapte praf degresat, proteine din 
lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome) sau preparat pentru 
însiropat cu lapte (lapte proaspăt integral biologic** (59,3%), smântână proaspătă 35% lichidă (14,8%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop 
de glucoză, dextroză, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, fibră vegetală, arome, sare), diferite sortimente de înghețată 
semifreddo, umpluturi și decorațiuni diverse (a se vedea secțiunea Produse de patiserie). 
Tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). 
Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
CONINI GELATO: 
cornete din vafelă (făină de grâu (83%), zahăr, ulei vegetal de floarea soarelui, agent emulsifiant: lecitină de soia, sare, colorant: caramel simplu), diverse 
sortimente de înghețată (a se vedea secțiunea Gelaterie), glazură de ciocolată neagră (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră 
de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, agent emulsifiant: lecitină de soia, arome. Cacao: 60%), grăsimi vegetale (cocos)), granule diverse.  
CRI CRI: 
cornet vafelă mic (făină de grâu 0, amidon de grâu, zahăr, agent emulsifiant: lecitină de soia, grăsimi vegetale (ulei de măsline 0,77%), sare, arome, vanilină. 
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Agenți de afânare: bicarbonat de sodiu și de amoniu. Colorant: caramel), înghețată Fiordilatte (lapte proaspăt integral biologic** (59,3%), smântână 
proaspătă 35% lichidă (14,8%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, dextroză, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, 
făină guar, fibră vegetală, arome, sare), glazură de ciocolată neagră (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut 
scăzut de grăsimi, agent emulsifiant: lecitină de soia, arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)). 
CROCK: 
Umplutură: înghețată cu aromă de Fiordilatte (lapte integral proaspăt organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, 
grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), pesto 
de alune trilobate (bază de lapte (lapte integral organic** proaspăt (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă 
de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), pesto de alune 
trilobate de Piemonte IGP (100% alune; produs obținut exclusiv de „Alune Piemonte IGP”)) și Zabaione come una volta (bază de lapte (lapte proaspăt 
integral organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din 
lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), Zabaione (ouă proaspete pasteurizate (33%, provenite de la găini 
crescute la sol), zaharoză, marsala D.O.C. (conține sulfiți))). Compoziție: bignè (ouă, făină de grâu, unt, sare) umplute cu Semifreddo alla crema chantilly 
(frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de patiserie (lapte proaspăt integral biologic** (50%), smântână 
proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș de ou(9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză pudră, dextroză, maltodextrină, fibre 
vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală de vanilie, sare, curcumină), cremă de 
patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de 
sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare) și învelite în caramel (zahăr, apă microfiltrată). 
Decor: cremă de zabaione (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos) și Zabaione (ouă proaspete pasteurizate (33%, provenite 
de la găini crescute la sol), zaharoză, marsala D.O.C. (conține sulfiți))), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, 
zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
CROSTATINA AI LAMPONI: 
Bază: aluat fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă)), cremă cu miere 
(miere 35%, sirop de glucoză, zahăr, apă, amidon modificat. Agent de îngroșare: pectină. Arome). 
Umplutură: cremă înghețată (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), înghețată Crema dal 1947 (smântână proaspătă 
(27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș de ou (11-13,3%), cu adaos de bază Crema dal 1947 (lapte praf degresat, 
zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, proteine din lapte, extract din păstaie de vanilie, stabilizatori: fibră vegetală, făină din semințe de 
roșcove, ulei esențial de lămâie, arome)), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: 
disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare)), 
dulceață extra de zmeură bio (zmeură*, zahăr de trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 148 g x 100 g). Decor: zmeură proaspătă, semințe de pin 
decorticate prăjite, zahăr pudră (zahăr, amidon de porumb (max 3%, nemodificat genetic)), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: 
minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de 
cacao). 
CROSTATINA AI LAMPONI VEGANA: 
Baza: aluat de patiserie cu cacao (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă)), pudră 
de cacao, ciocolată neagră (zahăr, masă de cacao, unt de cacao, emulgator: soia lecitină, vanilină), glazură neagră semi-moale înveliș moale de ciocolată 
(pudră de ciocolată 50% (zahăr, pudră de cacao). Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Emulsionant: lecitină din soia. Arome), ciocolată neagră 
Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină din soia. Arome. 
Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), înghețată vegană de migdale (apă microfiltrată, zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, 
stabilizatori: gumă xantan, făină de guar, lecitină din floarea soarelui cu adaos de pesto de migdale de Avola (migdale de Avola, arome naturale)), dulceață 
extra de zmeură bio (zmeură*, zahăr de trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 148 g x 100 g). 
Decor: felii de migdale prăjite, zmeură proaspătă, zahăr pudră (zahăr, amidon de porumb (max 3%, nemodificat genetic)), tabletă de ciocolată La Romana 
(ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: 
dioxid de titan, praf de cacao). 
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CRUMBLES AL MIELE: 
Bază: aluat fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă)), cremă cu miere 
(miere 35%, sirop de glucoză, zahăr, apă, amidon modificat. Agent de îngroșare: pectină. Arome). 
CRUMBLES AL CACAO E MIELE: 
Bază: aluat fraged cu cacao (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă), praf de 
cacao, ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, vanilină)), cremă cu miere (miere 35%, sirop de glucoză, 
zahăr, apă, amidon modificat. Agent de îngroșare: pectină. Arome). 
• CIOCCOLATO: 
Crumbles de cacao și miere cu adaos de înghețată Cioccolato al latte (lapte proaspăt integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, 22-24 (30%), 
grăsimi vegetale (cocos), lapte praf parțial degresat, dextroză, proteine din lapte, sirop de glucoză deshidratat, stabilizatori: fibră vegetală, făină din 
semințe de roșcove, arome), mix de biscuiți cu ciocolată ((zahăr, uleiuri vegetale (floarea soarelui), bucățele de biscuiți cu cacao (20%) (făină de grâu, zahăr, 
unt, margarină: uleiuri și grăsimi vegetale (cocos, floarea soarelui), praf de cacao (5,5%), sirop de glucoză, praf de ouă, agent de afânare: bicarbonat de 
amoniu, sare, arome), pastă de alune de pădure, praf de cacao, lapte praf degresat, lactoză, agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, proteine 
din lapte, arome) și brownies cu ciocolată neagră (ciocolată neagră pentru glazură și zahăr (73,63%) (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant 
(lecitină de soia)). Extrudat: făină de orez, zahăr, extract de malț de orz, agent de afânare: bicarbonat de amoniu, sare). 
• CIOCCOLATO E AMARENA: 
Crumbles cu miere cu adaos de înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, cacao pudră cu conținut scăzut de grăsimi, 
lapte praf degresat, smântână pudră, proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină guar, arome naturale), cireșe 
negre cu tulpină (cireșe, zahăr, sirop de glucoză-fructoză, suc de cireșe negre, colorant: antociani, carmin, acidifiant: acid citric, arome, conservant: sorbat 
de potasiu, dioxid de sulf (ca reziduu)), pandișpan de cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (22-24% cacao pudră, unt de cacao)), boabe de 
ciocolată neagră (zahăr, masă de cacao, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie) și cireșe negre întregi. 
• LAMPONI E MANDORLE:  
Crumbles cu miere și adaos de înghețată Pesto de migdale d'Avola (bază de lapte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte 
praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din  semințe de roșcove, 
făină de guar, sare, arome), pesto de migdale d’Avola (migdale d’Avola, arome), extra gem de zmeură organic (zmeură*, zahăr din trestie*, suc de lămâie*. 
Fructe folosite: 148 g x 100 g), migdale, zmeură proaspătă, gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. 
Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu). 
• MELA E CANNELLA: 
Crumbles cu miere cu adaos de înghețată Fiordilatte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de 
glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, 
arome), varietăți de mere și scorțișoară (zahăr, mere 33%, sirop de glucoză. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Extract de scorțișoară 
măcinată. Arome. Colorant alimentar: betacaroten. Antioxidant: acid ascorbic), praf de scorțișoară. 
• MIRTILLI E SEMI DI PAPAVERO: 
Crumbles cu cacao și miere și adaos de înghețată Fiordilatte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop 
de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, 
arome), varietăți de afine (afine (30%), zahăr, sirop de glucoză, arome naturale, acidifiant: acid citric, gelifiant: pectină, coloranți: betanină, antocianină), 
semințe de mac organic, afine proaspete, gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, stabilizatori: pectină, pectina amidata, gumă Xanthan. Corectori de 
aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu). 
• NOCCIOLA: 
Crumbles cu cacao și miere și adaos de înghețată Pesto de alune trilobate (bază de lapte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, 
lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de 
roșcove, făină de guar, sare, arome), pesto de alune de Piemonte trilobate (100% alune; produs obținut exclusiv din „Alune Piemonte IGP”), cremă de 
alune cu ciocolată albă (zahăr, ulei vegetal (floarea-soarelui), 14% pastă de alune, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, lactoză, proteine din lapte, unt 
de cacao, emulgator: lecitină de soia. Arome), alune de pădure întregi IGP prăjite.  
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CUORICINI DI SAN VALENTINO: 
Diverse sortimente de înghețată, semifreddo și decorațiuni asortate (a se vedea secțiunea Produse de patiserie). 
Tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: 
unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
DOLCI VASETTI DELLA STORIA: 
a se vedea rețetele din secțiunea Produse de patiserie. 
FIABA DI LAMPONI: 
Compoziție: pandișpan subțire de cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă vanilină), dulceață extra de zmeură bio (zmeură*, zahăr de 
trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 148 g x 100 g), înghețată semifreddo de migdale (semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), 
dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), pesto de migdale de Avola (migdale de Avola, arome)), preparat pentru 
însiropat cu ciocolată (lapte proaspăt integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine 
din lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome). 
Umplutură și decor: zmeură proaspătă, felii de migdale prăjite, zahăr pudră (zahăr, amidon de porumb (max 3%, nemodificat genetic)), tabletă de 
ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de 
cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
FROLLINA ALL’AMARENA: 
Bază: aluat fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă)), mix de cireșe 
amarena (zahăr, cireșe 30%, sirop de glucoză, apă, extracte vegetale de hibiscus și morcov. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. 
Coloranți alimentari: antociani. - Anhidridă sulfuroasă (sub formă de reziduu)), glazură cu ciocolată albă (ciocolată albă 70% (zahăr, lapte praf degresat, 
unt de cacao, smântână pudră. Emulgator: lecitină de soia. Arome), grăsimi vegetale (cocos)). 
Compoziție: cremă înghețată (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos, înghețată Crema dal 1947 (smântână proaspătă 
(27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș (11-13,3%), cu adaos de bază Crema dal 1947 (lapte praf degresat, 
zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, proteine din lapte, extract din păstaie de vanilie, stabilizatori: fibră vegetală, făină din semințe de 
roșcove, ulei esențial de lămâie, arome)), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: 
disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare)). 
Decor: cremă înghețată (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos, înghețată Crema dal 1947 (smântână proaspătă (27,4%), 
apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș (11-13,3%), cu adaos de bază Crema dal 1947 (lapte praf degresat, zaharoză, 
dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, proteine din lapte, extract din păstaie de vanilie, stabilizatori: fibră vegetală, făină din semințe de roșcove, ulei 
esențial de lămâie, arome)), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu 
fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare)), glazură 
cu ciocolată albă (ciocolată albă 70% (zahăr, lapte praf degresat, unt de cacao, smântână pudră. Emulgator: lecitină de soia. Arome), grăsimi vegetale 
(cocos)), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). 
Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
FROLLINA ALLA CREMA DI NOCCIOLA AL CACAO: 
Bază: aluat fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă)), cremă de alune 
de pădure cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, 
unt de cacao, arome). 
Compoziție: cremă înghețată (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos, înghețată Crema dal 1947 (smântână proaspătă 
(27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș (11-13,3%), cu adaos de bază Crema dal 1947 (lapte praf degresat, 
zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, proteine din lapte, extract din păstaie de vanilie, stabilizatori: fibră vegetală, făină din semințe de 
roșcove, ulei esențial de lămâie, arome)), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: 
disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare)).  
Decor: semifreddo de ciocolată (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%) zahăr tos), cremă de alune de pădure cu cacao (zahăr, ulei 
vegetal (floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, arome), gianduia 
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(alune de pădure Piemonte IGP (50%), pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, ulei de floarea soarelui, zahăr, dextroză. Emulgator: lecitină din soia. 
Arome)), cremă de alune de pădure cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao, pastă de alune de pădure (1,5%), agent 
emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, arome), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolata neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de 
cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
GELATINI AL CIOCCOLATO:  
bază cremoasă de ciocolată (apă microfiltrată, dextroză, pudră de ciocolată, pudră de cacao, aromă naturală de vanilie), cu umplutură de înghețată 
Fiordilatte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), acoperită cu granule și decorațiuni 
asortate (vă rugăm să contactați personalul).  
GELATINI ALLA FRAGOLA:  
bază cremoasă de căpșuni (apă microfiltrată, căpșuni proaspete sau congelate (36,4%), zaharoză, dextroză, sirop de glucoză, fibre vegetale, acid citric), cu 
umplutură de înghețată Fiordilatte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din 
nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), acoperită cu 
granule și decorațiuni asortate (vă rugăm să contactați personalul).  
GELATINI AL GELSO NERO:		
bază cremoasă cu dud negru (apă microfiltrată și pastă de dud negru (dude, zahăr, sirop de glucoză, acidifianți: acid citric și ascorbic, agent de îngroșare: 
pectină, arome. Colorat cu colorant natural: antociani și clorofilă. Conservant: sorbat de potasiu) cu adaos de zaharoză, dextroză, sirop de glucoză, fibre 
vegetale), cu umplutură de înghețată Fiordilatte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, 
grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), 
acoperită cu granule și decorațiuni asortate (vă rugăm să contactați personalul).		
GELATINI ALLA PESCA:  
bază cremoasă cu piersici (apă microfiltrată, piersici proaspete (36,4%), zaharoză, dextroză, sirop de glucoză, fibre vegetale), cu umplutură de înghețată 
Fiordilatte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, 
maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), acoperită cu granule și decorațiuni 
asortate (vă rugăm să contactați personalul). 
GIROTONDO AI LAMPONI: 
Blat: pandișpan subțire cu cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă de vanilină), baie de ciocolată (lapte integral organic proaspăt** 
(67,6%), zaharoză, pudră de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (nucă de cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, 
lecitină de floarea-soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome), gem extra organic de zmeură (zmeură*, zahăr din trestie*, suc 
de lămâie*. Fructe folosite: 148 g x 100 g), semifreddo al cioccolato (frișcă îndulcită (35% smântână lichidă proaspătă (90,9%), zahăr granulat), cremă de 
cacao cu alune (zahăr, ulei vegetal (floarea-soarelui), făină de soia, pudră de cacao, pastă de alune (1,5%), emulgator: lecitină de soia, unt de cacao, arome), 
gianduia (alune Piemonte IGP (50%), pudră de cacao cu conținut redus de grăsimi, ulei de floarea-soarelui, zahăr, dextroză. Emulgator: lecitină de soia. 
Arome)) și granule de alune de pădure (100% alune de pădure prăjite, obținute prin măcinarea alunelor de pădure prăjite, de origine italiană, cu granule 
între 6 și 8 mm). 
Decor: semifreddo de ciocolată (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%) zahăr tos), cremă de alune de pădure cu cacao (zahăr, ulei 
vegetal (floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, arome), gianduia 
(alune de pădure Piemonte IGP (50%), pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, ulei de floarea soarelui, zahăr, dextroză. Emulgator: lecitină din soia. 
Arome)), alune de pădure întregi IGP prăjite, granule de alune de pădure (100% alune de pădure prăjite, obținute prin măcinarea alunelor de pădure 
prăjite, de origine italiană, cu granule între 6 și 8 mm), zmeură proaspătă, cacao 22-24 (amestec de soiuri rafinate de cacao 22-24) și tabletă de ciocolată La 
Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, 
coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
GIULIETTA: 
Compoziție: diverse combinații de sortimente de înghețată (a se vedea secțiunea Gelaterie). Decor: diverse combinații de înghețată semifreddo (vă rugăm 
adresați-vă personalului). Tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină 
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din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
GOLOSA AI FRUTTI DI BOSCO: 
Compoziție: foietaj (făină de grâu, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (unt de cacao, cocos), uleiuri (floarea soarelui cu conținut ridicat 
de acid oleic)), apă, sare (1%), suc concentrat de lămâie), apă, sare, zahăr pudră, glucoză), semifreddo de cremă chantilly (frișcă îndulcită (smântână 
proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de vanilie (lapte proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), 
gălbenuș (9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, praf de sirop de glucoză, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: 
făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală de vanilie, sare, curcuma), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon 
modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: 
betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare).  
Umplutură și decor: diverse tipuri de fructe roșii (fructe de pădure (zmeură, căpșuni, coacăze), zahăr, sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, extracte 
vegetale, agenți de îngroșare: pectină, gumă xantan, arome, conservant: sorbat de potasiu), fructe de pădure, gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, 
stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), tabletă de ciocolată 
La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, 
coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
GOLOSA AL CIOCCOBISCOTTO: 
Compoziție: foietaj (făină de grâu, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (unt de cacao, cocos), uleiuri (floarea soarelui cu conținut ridicat 
de acid oleic)), apă, sare (1%), suc concentrat de lămâie), apă, sare, zahăr pudră, glucoză), semifreddo de cremă chantilly (frișcă îndulcită (smântână 
proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de vanilie (lapte proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), 
gălbenuș (9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, praf de sirop de glucoză, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: 
făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală de vanilie, sare, curcuma), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon 
modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: 
betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare). 
Umplutură și decor: mix de biscuiți cu ciocolată (zahăr, uleiuri vegetale (floarea soarelui), bucățele de biscuiți cu cacao (20%) (făină di grâu, zahăr, unt, 
margarină: uleiuri și grăsimi vegetale (cocos, floarea soarelui), praf de cacao (5,5%), sirop de glucoză, praf de ouă, agent de afânare: bicarbonat de amoniu, 
sare, arome), pastă de alune de pădure, praf de cacao, lapte praf degresat, lactoză, agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din lapte, 
arome) și fursecuri cu cacao (făină de grâu comun tip 00, zahăr, uleiuri vegetale (cocos, floarea soarelui), unt, praf de cacao, arome naturale), tabletă de 
ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de 
cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
GRANDES PROFITEROLES: 
Bază: pandișpan crocant cu ciocolată (glazură crocantă cu lapte (glazură de ciocolată neagră (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, 
pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, agent emulsifiant: lecitină de soia, arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), glazură cu ciocolată 
albă (ciocolată albă 70% (zahăr, lapte praf degresat, unt de cacao, smântână pudră. Emulgator: lecitină din soia. Arome), grăsimi vegetale (cocos)), granule 
de alune de pădure), preparat pentru însiropat cu ciocolată (lapte proaspăt integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi 
vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de 
roșcove, făină de guar, arome), pandișpan cu cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (praf de cacao 22-24%, unt de cacao)), ecler (ouă, făină de 
grâu, unt, sare) umplute cu semifreddo de cremă chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de 
patiserie (lapte proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș (9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, 
praf de sirop de glucoză, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, 
aromă naturală de vanilie, sare, curcuma), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de 
îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome 
naturale. Sare) și înveliș de semifreddo de ciocolată neagră (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), gianduia (alune de 
pădure Piemonte IGP (50%), pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, ulei de floarea soarelui, zahăr, dextroză. Emulgator: lecitină din soia. Arome), 
ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină 
din soia. Arome. Cacao: 60% min)). 
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Decor: alune de pădure întregi IGP prăjite, aluat fraged cu cacao (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), 
uleiuri (floarea soarelui), apă), praf de cacao, ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, vanilină)), glazură de 
ciocolată neagră (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, agent emulsifiant: lecitină de 
soia, arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt 
de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
GRANDES PROFITEROLES BLANCHES: 
Bază: pandișpan crocant cu ciocolată (glazură crocantă cu lapte (glazură de ciocolată neagră (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, 
pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, agent emulsifiant: lecitină de soia, arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), glazură cu ciocolată 
albă (ciocolată albă 70% (zahăr, lapte praf degresat, unt de cacao, smântână pudră. Agent emulsifiant: lecitină de soia. Arome), grăsimi vegetale (cocos)), 
granule de alune de pădure), preparat pentru însiropat cu ciocolată (lapte proaspăt integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi 
vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de 
roșcove, făină de guar, arome), pandișpan cu cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (praf de cacao 22-24%, unt de cacao)), ecler (ouă, făină de 
grâu, unt, sare) umplute cu semifreddo de cremă chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de patiserie 
(lapte proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș (9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, praf de sirop 
de glucoză, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală 
de vanilie, sare, curcuma), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, 
tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare) și înveliș din 
cremă de mascarpone (mascarpone proaspăt (58,8%) (cremă de lapte, lapte, corector de aciditate: acid citric), smântână proaspătă 35% lichidă (23,5%), 
gălbenuș, zahăr tos).  
Decor: cacao 22-24 (amestec de soiuri rafinate de cacao 22- 24, tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, 
zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
HAPPY BIRTHDAY BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE: 
Bază: înghețată semifreddo Bacio di dama (semifreddo alb extra (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte 
praf degresat, proteine din lapte), înghețată Bacio di dama cu migdale prăjite (bază cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, lapte 
praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (cocos), dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, lecitina din floarea soarelui, fibre vegetale, 
stabilizatori: fibră de celuloză, făină din semințe de roșcove, făină guar, sare, arome) cu adaos de: pastă de „Nocciola Piemonte IGP” (100% alune de 
pădure), cremă de alune de pădure cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao (7,05%), pastă de alune de pădure (1,5%), 
agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, arome) și ornare cu Bacio di Dama (zahăr, migdale prăjite (30%), uleiuri vegetale (floarea soarelui), pastă 
de alune de pădure, praf de cacao, lapte praf degresat, lactoză, agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din lapte, arome)), înghețată 
semifreddo cu cremino (semifreddo alb extra (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, 
proteine din lapte), înghețată cu cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale 
(cocos), dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, lecitină din floarea soarelui, fibre vegetale, stabilizatori: fibră de celuloză, făină din semințe de roșcove, 
făină de guar, sare, arome)) și ornare cu Bacio di dama (zahăr, migdale prăjite (30%), ulei vegetal (floarea soarelui), pasta de alune de pădure, cacao pudră, 
lapte praf degresat, lactoză, agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din lapte, arome). 
Decor: Bacio di dama (zahăr, migdale prăjite (30%), uleiuri vegetale (floarea soarelui), pasta di alune de pădure, praf de cacao, lapte praf degresat, lactoză, 
agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din lapte, arome), tabletă de ciocolată Happy Birthday (ciocolată neagră (95%) (pastă de cacao, 
zahăr, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri 
zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de titan)), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de 
cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
HAPPY BIRTHDAY BISCOTTO DELLA NONNA: 
Bază: semifreddo Biscuiții bunicii (semifreddo alb extra (35% smântână lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf cu conținut redus 
de grăsimi, proteine din lapte), înghețată Biscuiții bunicii (bază de lapte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf 
degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină 
de guar, sare, arome), pastă pentru biscuiți (sirop de glucoză, lapte condensat îndulcit, gălbenuș de ou pasteurizat, zahăr, apă, arome, agenți de îngroșare: 
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amidon modificat, sare, colorant alimentar: extract de paprica, arome naturale), diverse tipuri de biscuiți cu lapte (zahăr, uleiuri vegetale (floarea-soarelui), 
bucăți de biscuiți cu cacao (20%) (făină de grâu, zahăr, unt, margarină: uleiuri și grăsimi vegetale (cocos, floarea-soarelui), cacao pudră (5,5%), sirop de 
glucoză, ouă pudră, agent de creștere: bicarbonat de amoniu, sare, arome), pastă de alune, cacao pudră, lapte pudră cu conținut redus de grăsimi, 
lactoză, emulgator: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din lapte, arome) și biscuiți cacao (făină de grâu tânăr tip 00, zahăr, uleiuri vegetale (cocos, 
floarea-soarelui), unt, cacao pudră, arome naturale)), semifreddo alla crema (semifreddo alb extra (smântână proaspătă lichidă 35% (86,9%), dextroză, 
fructoză, amidon modificat, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, proteine din lapte), gelato alla crema (smântână proaspătă lichidă 35% (27,4%), apă 
microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș de ou (11-13,3%), cu adaos de bază pentru cremă (lapte praf degresat, zaharoză, 
dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, aromă naturală de vanilie, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar)), diverse 
tipuri de biscuiți cu ciocolată (zahăr, uleiuri vegetale (floarea-soarelui), bucăți de biscuiți cu cacao (20%) (făină de grâu, zahăr, unt, margarină: uleiuri și 
grăsimi vegetale (nucă de cocos, floarea soarelui), cacao pudră (5,5%), sirop de glucoză, ou pudră, agent de creștere: bicarbonat de amoniu, sare, arome), 
pastă de alune, cacao pudră, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, lactoză, emulgator: lecitină din soia, unt de cacao, proteine din lapte, arome) și 
biscuiți cu cacao (făină de grâu tânăr tip 00, zahăr, uleiuri vegetale (cocos, floarea-soarelui), unt, cacao pudră, arome naturale). 
Decor: ornare cu Biscotto della nonna(zahăr, uleiuri vegetale (floarea soarelui), bucățele de biscuiți cu cacao (20%) (făină di grâu, zahăr, unt, margarină: 
uleiuri și grăsimi vegetale (cocos, floarea soarelui), praf de cacao (5,5%), sirop de glucoză, praf de ouă, agent de afânare: bicarbonat de amoniu, sare, arome), 
pastă de alune de pădure, praf de cacao, lapte praf degresat, lactoză, agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din lapte, arome), tabletă 
de ciocolată Happy Birthday (ciocolată neagră (95%) (pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% 
min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași), coloranți (dioxid de titan)), tabletă de ciocolată La Romana 
(ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: 
dioxid de titan, praf de cacao). 
HAPPY BIRTHDAY CROCCANTE ALL’AMARENA: 
Bază: înghețată semifreddo Croccante all’amarena (înghețată semifreddo alb extra (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon 
modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), înghețată Croccante all’amarena (bază cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, 
lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (cocos), dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, lecitină din floarea soarelui, fibre vegetale, 
stabilizatori: fibră de celuloză, făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome) ornare cu amestec de cireșe Amarena (zahăr, cireșe 30%, sirop de 
glucoză, apă, extracte vegetale de hibiscus și morcov. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani. - Anhidridă 
sulfuroasă (sub formă de reziduu)), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut 
scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), mix de granule caramelizate (zahăr, arahide (40%), 
alune de pădure (20%)), granule de migdale crocante (zahăr, alune de pădure granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)) și bezele bio 
(zahăr de trestie bio, albuș bio), înghețată semifreddo cu cremino (semifreddo alb extra (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, 
amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), înghețată cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, lapte praf degresat, 
sirop de glucoză, grăsimi vegetale (cocos), dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, lecitină din floarea soarelui, fibre vegetale, stabilizatori: fibră de 
celuloză, făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), vișine în sirop (vișine (45%), zahăr, suc de vișine (10%), gumă tara (făină de carruba 
peruviană), agar agar, aromă naturală de migdale amare, coajă de citrice, condimente) și bezele bio (zahăr de trestie bio, albuș bio)). 
Decor: ciocolată neagră crocantă (glazură neagră semi-moale (înveliș moale de ciocolată (pudră de ciocolată 50% (zahăr, cacao pudră). Cacao min. 32%), 
ulei de floarea soarelui, zahăr. Emulgator: lecitină de soia. Arome), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, 
pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), mix de granule caramelizate 
(zahăr, arahide (40%), alune de pădure (20%)), granule de migdale crocante (zahăr, alune de pădure granulate, migdale granulate, arome naturale 
(vanilină)) și bezele bio (zahăr de trestie, albuș bio)), tabletă de ciocolată Happy Birthday (ciocolată neagră (95%) (pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, 
agent emulsifiant: lecitină de soia, extract de vanilie), cacao: 60% min, agenți emulsifianți (săruri de magneziu ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor 
grași), coloranți (dioxid de titan)), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: 
lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
JUST FOR YOU – CARAMELLO SALATO CON NOCI PECAN: 
Bază: semifreddo cu caramel sărat și nuci pecan (semifreddo alb extra (35% smântână lichidă proaspătă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, 
lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, proteine din lapte), înghețată de caramel sărat cu nuci pecan (lapte proaspăt integral organic** (54%) cu adaos 
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de zahăr, grăsimi vegetale (nucă de cocos), dextroză, sirop de glucoză pudră, proteine din lapte, zahăr caramelizat, smântână pudră, lapte praf cu 
conținut scăzut de grăsimi, unt sub formă de pudră, fibre vegetale, sare. Agenți de îngroșare: gumă tara, gumă de guar. Arome naturale) și varietăți de 
nuci pecan (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, biscuiți (făină de grâu, zahăr, unt, sare), nuci pecan prăjite 10,0%, zahăr caramelizat, lapte praf integral, 
lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, sirop de glucoză, maltodextrină, unt de cacao, lactoză, smântână pudră, preparat aromatic cu caramel (zahăr, 
sirop de glucoză, unt, smântână), emulgator (lecitină de soia), proteine din lapte, aromă naturală, arome). 
Decor: varietăți de nuci pecan (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, biscuiți (făină de grâu, zahăr, unt, sare), nuci pecan prăjite 10,0%, zahăr caramelizat, 
lapte praf integral, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, sirop de glucoză, maltodextrină, unt de cacao, lactoză, smântână pudră, preparat aromat de 
caramel (zahăr, sirop de glucoză, unt, smântână), emulgator (lecitină de soia), proteine din lapte, aromă naturală, arome), tabletă de ciocolată La Romana 
(ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: 
dioxid de titan, praf de cacao). 
JUST FOR YOU – CREMA DI NOCCIOLA AL CACAO: 
Bază: semifreddo cu cremă de alune și cacao (semifreddo alb extra (35% smântână proaspătă lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte 
praf cu conținut scăzut de grăsimi, proteine din lapte), înghețată cu cremă de alune și cacao (bază de lapte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%) cu 
adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină 
din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), cremă de alune cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea-soarelui), făină de soia, pudră de cacao, pastă de 
alune (1,5%), emulgator: lecitină de soia, unt de cacao, arome)), boabe de praline mixte (zahăr, arahide (40%), nuci (20%)). 
Decor: cremă de alune cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea-soarelui), făină de soia, pudră de cacao, pastă de alune (1,5%), emulgator: lecitină de soia, unt 
de cacao, arome), boabe de praline mixte (zahăr, arahide (40%), alune (20%)), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao 
Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
JUST FOR YOU – CREMINO AL CAFFÈ: 
Bază: semifreddo cu cremă de cafea (semifreddo alb extra (35% smântână proaspătă lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf cu 
conținut scăzut de grăsimi, proteine din lapte), înghețată cu cremă de cafea (bază de cremă (lapte proaspăt integral organic** (66,7%), zaharoză, lapte 
praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (nucă de cocos), dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, lecitină din floarea-soarelui, fibre vegetale, 
stabilizatori: fibră de celuloză, făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome) cu adaos de cafea organică solubilă și varietăți de cafea (zahăr, ulei 
din semințe de floarea-soarelui, alune (10%), cacao cu conținut redus de grăsimi (7%), cafea (7%), lapte praf degresat, emulgator (lecitină de soia), arome)). 
Decor: varietăți de cafea (zahăr, ulei de floarea soarelui, alune (10%), cacao cu conținut scăzut de grăsimi (7%), cafea (7%), lapte praf degresat, emulgator 
(lecitină de  soia), arome), ), cacao 22-24 (amestec de cacao fină 22-24), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao 
Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
JUST FOR YOU – CREMINO AL PISTACCHIO: 
Bază: semifreddo cu cremă de fistic (semifreddo alb extra (35% smântână proaspătă lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf cu 
conținut scăzut de grăsimi, proteine din lapte), înghețată cu cremă de fistic (înghețată cremă (lapte proaspăt integral organic** (66,7%), zaharoză, lapte 
praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (nucă de cocos), dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, lecitină de floarea-soarelui, fibre vegetale, 
stabilizatori: fibră de celuloză, făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome) cu varietăți de fistic (zahăr, fistic 33%, ulei de floarea-soarelui, lapte 
praf cu conținut scăzut de grăsimi, smântână pudră, unt de cacao. Emulgator: lecitină de soia. Sare. Coloranți: complexe de cupru ale clorofilelor, 
curcumină. Arome)). 
Decor: varietăți de fistic (zahăr, fistic 33%, ulei de floarea soarelui, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, smântână pudră, unt de cacao. Emulgator: 
lecitină de soia. Sare. Coloranți: complexe de cupru ale clorofilelor, curcumină. Arome)), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 
70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
JUST FOR YOU – CROCCANTE DELLA NONNA: 
Bază: semifreddo Biscuiții bunicii (semifreddo alb extra (35% smântână lichidă proaspătă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf cu 
conținut redus de grăsimi, proteine din lapte), înghețată Biscuiții bunicii (înghețată Biscuiții bunicii (35% smântână lichidă proaspătă (27,4%), apă 
microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș de ou (11-13,3%) cu adaos de bază de cremă (lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, 
maltodextrină, sirop de glucoză, aromă de vanilie naturală, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, fărină de guar), boabe de migdale 
crocante (zahăr, alune bucăți, migdale bucăți, arome naturale (vanilină)), migdale caramelizate (migdale (60%), zahăr) și varietăți cu caramel (sirop de 
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glucoză, zahăr, apă, aromă naturală, arome, agenţi de îngroşare: agar-agar, pectină, gumă xantan))) 
Decor: migdale caramelizate (migdale (60%), zahăr), varietăți cu caramel (sirop de glucoză, zahăr, apă, aromă naturală, arome, agenți de îngroșare: agar-
agar, pectină, gumă xantan)), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: 
lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
JUST FOR YOU – FRUTTO DELLA PASSIONE CON COMPOSTA DI PESCHE: 
Bază: semifreddo cu fructul pasiunii și compot de piersici ( semifreddo alb extra (35% smântână lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, 
lapte praf degresat, proteine din lapte), înghețată cu fructul pasiunii și compot de piersici (piure de fructul pasiunii (49,4%) cu adaos de zaharoză, sirop de 
glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină de floarea-soarelui, stabilizatori: gumă xantan, făină de guar, lecitină de floarea-soarelui și apă microfiltrată și 
varietăți de compot de piersici (piersici (60%), sirop de zahăr (zahăr, apă), sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, agent de îngroșare: pectină, arome, 
conservant: sorbat de potasiu, extracte vegetale, coloranți: flavină, riboflavină, betacaroten). 
Decor: varietăți de compot de piersici (piersici (60%), sirop de zahăr (zahăr, apă), sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, agent de îngroșare: pectină, arome, 
conservant: sorbat de potasiu, extracte vegetale, coloranți: riboflavină, beta-caroten), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 
70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
JUST FOR YOU – MASCARPONE BIANCO ALLE FRAGOLINE: 
Bază: semifreddo cu mascarpone alb și căpșuni (semifreddo alb extra (35% smântână proaspătă lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, 
lapte praf degresat, proteine din lapte), înghețată cu mascarpone alb și căpșuni (mascarpone proaspăt (cremă de  lapte, lapte, corector de aciditate: acid 
citric), apă microfiltrată, 35% smântână proaspătă lichidă cu adaos de  zaharoză, lapte praf degresat, dextroză, sirop de glucoză, maltodextrină, proteine 
din lapte, emulgatori: esteri de zaharoză ai acizilor grași alimentari, grăsimi vegetale (nucă de cocos), fibre vegetale, stabilizatori: făină de guar, gumă tara, 
arome și varietăți de căpșuni (fructoză, 33% căpșuni, sirop de glucoză, extract vegetal de șofrănel. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. 
Coloranți alimentari: antociani). 
Decor: varietăți de căpșuni cu fructoză (fructoză, căpșuni 33%, sirop de glucoză, extract vegetal de șofrănel. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: 
pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani), căpșuni proaspete cu adaos de gelatină ((sirop de glucoză, apă, zahăr, stabilizatori: pectină, pectină 
amidata, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră 
- cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf 
de cacao). 
JUST FOR YOU – PANNA COTTA AI FRUTTI DI BOSCO: 
Bază: semifreddo cu Panna cotta, fructe de pădure și muguri de pin prăjiți (semifreddo alb extra (35% smântână proaspătă lichidă (86,9%), dextroză, 
fructoză, amidon modificat, lapte praf cu conținut redus de grăsimi, proteine din lapte), înghețată cu panna cotta, fructe de pădure și muguri de pin prăjiți 
(lapte proaspăt integral organic** (63,8%), bază de Panna cotta (zahăr, grăsimi vegetale (nucă de cocos), lapte praf cu conținut redus de grăsimi, proteine 
din lapte, maltodextrină, sirop de glucoză, smântână pudră, dextroză, fibre vegetale. Agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, gumă de guar. 
Arome) cu adaos de diverse fructe roșii (fructe de pădure (zmeură, căpșuni, coacăze), zahăr, sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, extracte de plante, agenți 
de îngroșare: pectină, gumă xantan, arome, conservant: sorbat de potasiu) și muguri de pin prăjiți). 
Decor: muguri de pin prăjiți, fructe de pădure proaspete sau congelate, cu adaos de gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, stabilizatori: pectină, pectină 
amidata, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră 
- cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf 
de cacao). 
JUST FOR YOU – PESTO DI PISTACCHIO: 
Bază: semifreddo cu pesto de fistic (semifreddo balb extra (35% smântână lichidă proaspătă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf cu 
conținut redus de grăsimi, proteine din lapte), înghețată cu pesto de fistic (bază de lapte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%)cu adaos de zaharoză, 
lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de 
roșcove, făină de guar, sare, arome), pesto de fistic (fistic)), cremă de fistic (zahăr, fistic 20%, ulei de floarea soarelui, lapte praf cu conținut redus de grăsimi, 
smântână pudră, unt de cacao. Emulgator: lecitină de soia. Coloranți alimentari: complexe de cupru ale clorofilelor, curcumină. Arome). 
Decor: cremă de fistic (zahăr, fistic 20%, ulei de floarea soarelui, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, smântână pudră, unt de cacao. Emulgator: lecitină 
de soia. Coloranți alimentari: complexe de cupru ale clorofilelor, curcumină. Arome), fistic întreg decojit, tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră 
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- cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf 
de cacao). 
JUST FOR YOU – STRACCIATELLA ALLA MORA E GELSO NERO: 
Bază: semifreddo cu Stracciatella, mure și dud (semifreddo alb extra (35% smântână proaspătă lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte 
praf cu conținut redus de grăsimi, proteine din lapte), înghețată cu Stracciatella, mure și dud (zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină 
din floarea soarelui, stabilizatori: gumă xantan, făină de guar, lecitină de floarea soarelui și apă microfiltrată cu adaos de piure de mure (44,4%) (mure, 10% 
zahăr), pastă de mure negre (mure, zahăr, sirop de glucoză, acidifiant: acid citric și ascorbic, agent de îngroșare: pectină, arome. Colorat cu colorant natural: 
antociani și clorofilă. Conservant: sorbat de potasiu) și mixă de ciocolată neagră Grand Cru (80% ciocolată neagră (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, 
pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi). Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (nucă de cocos))). 
Decor: ciocolată neagră Grand Cru (80% ciocolată neagră (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: 
lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (nucă de cocos)), mure proaspete cu adaos de gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, stabilizatori: 
pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), tabletă de ciocolată La Romana 
(ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: 
dioxid de titan, praf de cacao). 
LA NOSTRA SACHER: 
Blat: pandișpan subțire cu cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă de vanilină), înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, pudră 
de ciocolată, zaharoză, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, lapte praf degresat, smântână pudră, proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: 
făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale), înghețată Fiordilatte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte 
praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, 
făină de guar, sare, arome), gem de caise organice (caise*, zahăr din trestie, suc de lămâie*. Fructe folosite: 142 g x 100 g), granule de ciocolată neagră 
(zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), preparat pentru însiropat cu ciocolată (lapte proaspăt 
integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, 
maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome). 
Decor: glazură neagră semi-moale (înveliș fin de ciocolată (50% pudră de ciocolata (zahăr, pudră de cacao. Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. 
Emulsionant: lecitină din soia. Arome), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut 
scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină din soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), praline cu ciocolată (ciocolată neagră 93% (masă de 
cacao, zahăr, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), extract de cereale 3% (făină de orez, zahăr, pudră de cacao cu 
conținut scăzut de grăsimi, ulei de floarea soarelui), unt de cacao, agenți de glazurare: gumă arabică, șelac. Cacao min. 60%), tabletă de ciocolată La Romana 
(ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: 
dioxid de titan, praf de cacao). 
LA SETTANTESIMA: 
Bază: mix de înghețată de ciocolată (înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, pudră de cacao degresată, lapte praf 
degresat, smântână pudră, proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale), pandișpan de 
cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (cacao pudră 22-24%, unt de cacao))). 
Umplutură: diverse sortimente de înghețată (a se vedea secțiunea Gelaterie). 
Decor: chipsuri de ciocolată neagră (cacao: 54%) (cacao: 54%) (masă de cacao, zaharoză, unt de cacao. Emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de 
vanilie), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). 
Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
LE STORIE DI EMMA: 
• CREMA E CIOCCOLATO: 

semifreddo cu ciocolată (semifreddo alb extra (35% smântână proaspătă lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf cu conținut 
redus de grăsimi, proteine din lapte), înghețată Cioccolato al Latte (lapte proaspăt integral organic** (67,6%), zaharoză, pudră de cacao 22-24 (30%), 
grăsimi vegetale (nucă de cocos), lapte praf parțial degresat, dextroză, proteine din lapte, sirop de glucoză deshidratat, stabilizatori: fibre vegetale, 
făină din semințe de roșcove, arome)), semifreddo alla Crema dal 1947 (semifreddo alb extra (35% smântână proaspătă lichidă (86,9%), dextroză, 
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fructoză, amidon modificat, lapte praf cu conținut redus de grăsimi, proteine din lapte), înghețată Crema dal 1947 (smântână proaspătă (27,4%), 
apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș de ou (11-13,3%) cu adaos de bază Crema dal 1947 (lapte praf degresat, 
zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, proteine din lapte, extract de vanilie păstăi, stabilizatori: fibre vegetale, făină din semințe de 
roșcove, ulei esențial de lămâie, arome))), cremă de alune cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), făină de soia, pudră de cacao, pastă de alune 
(1,5%), emulgator: lecitină de soia, unt de cacao, arome), alune întregi trilobate IGP prăjite; 

• STRACCIATELLA E BROWNIES: 
semifreddo al Fiordilatte (semifreddo alb extra (35% smântână proaspătă lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf cu 
conținut redus de grăsimi, proteine din lapte), înghețată Fiordilatte (lapte proaspăt integral organic**(66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf 
degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, 
făină de guar, sare, arome)), semifreddo alla stracciatella (semifreddo alb extra (35% smântână proaspătă lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon 
modificat, lapte praf cu conținut redus de grăsimi, proteine din lapte), înghețată Stracciatella Grand Cru (bază de lapte (lapte proaspăt integral 
organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grpsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodesxtrină, proteine din 
lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de 
cacao, zahăr, unt de cacao, cacao pudră cu conținut redus de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60%)), mix de biscuiți cu ciocolată 
neagră (zahăr, ulei de floarea soarelui, bucăți de biscuiți 20% (amidon de porumb, zahăr, uleiuri și grăsimi vegetale (nucă de cocos, floarea soarelui), 
cacao pudră), pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, alune de pădure, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. 
Arome), brownies de ciocolată neagră (zahăr, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (unt de cacao, nucă de cocos), uleiuri (floarea 
soarelui cu conținut ridicat de acid oleic))), ouă, făină de grâu, pudră de cacao amară, ciocolată neagră (3 %) ( zahăr, uleiuri vegetale (floarea-soarelui), 
pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, emulgator: lecitină de soia, arome, sare); 

• YOGURT ALLA FRAGOLA (O LAMPONE): 
semifreddo de iaurt natural ((semifreddo extra alb (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%)), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte), înghețată de iaurt natural (apă microfiltrată, iaurt proaspăt) (14%) (lapte, fermenți lactici vii specifici: Streptococcus 
thermophilus și Lactobacillus bulgaricus) și bază de iaurt (zaharoză, grăsimi vegetale (nucă de cocos), dextroză, sirop de glucoză,lapte praf degresat, 
iaurt deshidratat, maltodextrină, proteine din lapte, fibre vegetale, lecitină de floarea soarelui, stabilizatori: făină de guar, alginat de sodiu , arome))), 
semifreddo de căpșuni (semifreddo extra alb (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, 
proteine din lapte), înghețată de căpșuni (căpșuni proaspete sau congelate (49,4%) cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, 
lecitină de floarea soarelui, acid citric, stabilizatori: gumă xantan, făină de guar și apă microfiltrată)) sau semifreddo de zmeură (semifreddo extra alb 
(smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), înghețată de zmeură 
(zmeură proaspătă sau congelată (49,4%) cu adaos de zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină de floarea-soarelui, stabilizatori: 
gumă xantan, făină de guar, lecitină de floarea soarelui și apă microfiltrată)), mix de căpșuni (fructoză, 33% căpșuni, sirop de glucoză, extract vegetal 
de șofran. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani)), căpșuni proaspete, gelatină (gelatinaă (sirop de 
glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidonată, gumă xantan). Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de 
potasiu). 

MADAME HONORÉ: 
Bază: foietaj (făină de grâu, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (unt de cacao, cocos), uleiuri (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid 
oleic)), apă, sare (1%), suc concentrat de lămâie), apă, sare, zahăr pudră, glucoză), semifreddo de cremă chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% 
lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de vanilie (lapte proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș (9%), 
cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, praf de sirop de glucoză, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din 
semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală de vanilie, sare, curcuma), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, 
smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. 
Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, cacao pudră 
cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), mix de fructe roșii (fructe de pădure (zmeură, căpșuni, coacăze), zahăr, 
sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, extracte vegetale, agenți de îngroșare: pectină, gumă xantan, arome, conservant: sorbat de potasiu). 
Decor: bigné (ouă, făină de grâu, unt, sare) umplute cu semifreddo cu cremă chantilly (frișcă îndulcită (35% smântână lichidă proaspătă (90,9%), zahăr 
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pudră), bază de cremă de patiserie (lapte proaspăt integral organic** (50%), 35% smântână lichidă proaspătă (13,6%), gălbenuș de ou (9%) cu adaos de 
zaharoză, lapte praf degresat, sirop de pudră de glucoză, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de 
roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală de vanilie, sare, curcumină), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf cu conținut redus de grăsimi, amidon 
modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: 
betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare) și înveliș de caramel (zahăr, apă), semifreddo de Zabaione come una volta (frișcă 
îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), Zabaione (ouă proaspete pasteurizate (33% provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, 
marsala D.O.C. (conține sulfiți))), semifreddo de ciocolată (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%) zahăr tos), cremă de alune de pădure 
cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de 
cacao, arome), gianduia (alune de pădure Piemonte IGP (50%), pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, ulei de floarea soarelui, zahăr, dextroză. 
Emulgator: lecitină de soia. Arome)), cremă de alune de pădure cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao, pastă de alune 
de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, arome), cireșe amarena întregi cu codiță (cireșe, zahăr, sirop de glucoză-fructoză, suc 
de cireșe amarena, colorant: antociani, carmin, agent acidifiant: acid citric, arome, conservant: sorbat de potasiu, anhidridă sulfuroasă (sub formă de 
reziduu)), zmeură proaspătă, gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, 
difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), aluat fraged cu cacao (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), 
uleiuri (floarea soarelui), apă), praf de cacao, ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, vanilină), tabletă de 
ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de 
cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
MARGARET AI FRUTTI NERI: 
Compoziție: tort de cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (praf de cacao 22-24%, unt de cacao), semifreddo de cremă chantilly (frișcă îndulcită 
(smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de vanilie (lapte proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă 
(13,6%), gălbenuș (9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, praf de sirop de glucoză, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, 
stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină guar, aromă naturală de vanilie, sare, curcuma), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, 
amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: 
betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare), dulceață de afine bio (afine negre sălbatice*, zahăr de trestie*, suc de lămâie*. Fructe 
folosite: 143 g x 100 g), preparat pentru însiropat din ciocolată (lapte proaspăt integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi 
vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de 
roșcove, făină de guar, arome). 
Decor: ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, cacao pudră cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: 
lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale(cocos)), struguri negri proaspeți, afine proaspete, cireșe amarena întregi cu codiță (cireșe, zahăr, 
sirop de glucoză-fructoză, suc de cireșe amarena, colorant: antociani, carmin, agent acidifiant: acid citric, arome, conservant: sorbat de potasiu, anhidridă 
sulfuroasă (sub formă de reziduu)), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: 
lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
MARGARET ALLA NOCCIOLA: 
Compoziție: tort de cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (praf de cacao 22-24%, unt de cacao), semifreddo de alune de pădure (semifreddo 
alb (smântână proaspătă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), cu adaos de pesto de alune de pădure 
Piemonte IGP (100% alune de pădure; produs obținut exclusiv din „Nocciola Piemonte IGP”)), cremă de alune de pădure cu cacao (zahăr, ulei vegetal 
(floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, arome), preparat pentru 
însiropat cu ciocolată (lapte proaspăt integral biologic** (67,6%), zaharoză, praf de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine 
din lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome). 
Decor: ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: 
lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), alune de pădure întregi IGP prăjite, tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră 
- cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf 
de cacao). 
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MATTONELLA: 
Compoziție: frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), înghețată la alegere (a se vedea aromele de înghețată în secțiunea 
Gelaterie). 
Umplutură și decor: diverse granule și amestecuri pentru ornare. Tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, 
zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
MATTONCINO: 
înghețată Fiordilatte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, 
dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), înghețată de ciocolată neagră 
(apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, lapte praf degresat, smântână pudră, proteine din lapte, 
masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale), înghețată Zabaione ca odinioară (bază de lapte (lapte proaspăt 
integral organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză , maltodextrină, proteine din 
lapte, făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), Zabaione (ouă proaspete pasteurizate (33%, provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, 
marsala D.O.C. (conține sulfiți))), semifreddo crocant (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr granulat), Zabaglione (ouă 
proaspete pasteurizate (33%, provenite de la găini crescute la sol), zaharoză, marsala D.O.C. (conține sulfiți)), granule de migdale crocante (zahăr, alune 
de pădure granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)). 
MERINGA AI FRUTTI DI BOSCO: 
Compoziție: Semifreddo alla crema chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de patiserie (lapte 
proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș de ou (9%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de 
glucoză pudră, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă 
naturală de vanilie, sare, curcumină), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: 
disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare), 
semifreddo alla meringa (frișcă îndulcită (35% smântână lichidă (90,9%), zahăr pudră), sirop de glucoză-fructoză, zer din lapte praf, bucăți de bezea (3%) 
(zahăr, amidon de grâu, albuș de ou pudră, aromă), arome)), mix de fructe roșii (fructe de pădure (zmeură, căpșuni, coacăze), zahăr, sirop de glucoză, 
acidifiant: acid citric, extracte vegetale, agenți de îngroșare: pectină, gumă xantan, arome, conservant: sorbat de potasiu), cremă spumino organică (zahăr 
din trestie organică, albuș de ou organic). 
Decor: Înghețată semifreddo cu cremă chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de vanilie (lapte 
proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș (9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, praf de sirop de 
glucoză, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală 
de vanilie, sare, curcuma), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, 
tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare), ), mix de fructe 
roșii (fructe de pădure (zmeură, căpșuni, coacăze), zahăr, sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, extracte vegetale, agenți de îngroșare: pectină, gumă 
xantan, arome, conservant: sorbat de potasiu), fructe de pădure, gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. 
Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% 
(cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
MERINGA AL CIOCCOLATO: 
Compoziție: Înghețată semifreddo cu cremă chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de vanilie (lapte 
proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș (9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, praf de sirop de 
glucoză, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală 
de vanilie, sare, curcuma), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, 
tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare), semifreddo 
de bezea (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), sirop de glucoză-fructoză, zer din lapte praf (lactoză și proteine din lapte), 
bucăți de bezea (3%) (zahăr, amidon de grâu, praf de albuș, aromă), arome), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt 
de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), bezele bio (zahăr 
de trestie bio, albuș bio) granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie).  
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Decor: Semifreddo cu cremă chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de vanilie (lapte proaspăt 
integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș (9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, praf de sirop de glucoză, 
dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală de vanilie, 
sare, curcuma), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra 
sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Decor: înveliș moale de 
ciocolată (50% ciocolată pudră (zahăr, cacao pudră. Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Emulgator: lecitină de soia. Arome), decorațiuni di 
ciocolată (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, pastă de cacao, emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), gelatină (sirop de glucoză, apă, 
zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), tabletă de 
ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de 
cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
MIMOSA: 
pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), zahăr pudră (zahăr, amidon de porumb (max 3%, nemodificat genetic)), diverse sortimente de înghețată, 
semifreddo și decorațiuni (a se vedea secțiunea Produse de patiserie). 
Tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: 
unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
MIMOSA CU CACAO: 
pandișpan subțire cu cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aroma vanilină), zahăr pudră (zahăr, amidon de porumb (max 3%, nemodificat 
genetic)), diverse sortimente de înghețată, semifreddo și decorațiuni (a se vedea secțiunea Produse de patiserie). Tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată 
neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de 
titan, praf de cacao). 
PANDORO: 
Pandoro clasic (făină de grâu comun tip „00”, zahăr tos, unt (conține lapte), drojdie de bere, drojdie naturală, lapte praf degresat, gălbenuș, unt de 
cacao, fibre vegetale, zaharoză, sare, arome, zahăr pudră) asortat cu diverse preparate pentru însiropat, înghețată semifreddo, umpluturi și decorațiuni (a 
se vedea secțiunea Produse de patiserie). 
Tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: 
unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
PANETTONE LA ROMANA (FĂRĂ FRUCTE CONFIATE ȘI STAFIDE, CU FULGI DE CIOCOLATĂ): 
Panettone fără fructe confiate și stafide cu fulgi de ciocolată (făină de grâu comun tip „00”, zahăr tos, unt (conține lapte), drojdie de bere, maia, lapte 
praf degresat, gălbenuș, ciocolată neagră (7%), sare, arome) asortat cu diverse preparate pentru însiropat, înghețată semifreddo, umpluturi și 
decorațiuni (a se vedea secțiunea Produse de patiserie). 
Tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: 
unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
PASTICCINI ARTIGIANALI CON GELATO E SEMIFREDDO: 
• BIGNÈ MIGNON: bignè (ouă, făină de grâu, unt, sare) umplute cu semifreddo asortate și glazurate cu topping la alegere (vă rugăm să vă 

adresați personalului);  
• BISCUIT MIGNON: Pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), pandișpane subțire de cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, 

miere, aromă de vanilină), baie de lapte (lapte integral organic proaspăt** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de 
glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de 
guar, sare, arome), baie de ciocolată (lapte integral organic proaspăt** (67,6%), zaharoză, pudră de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (nucă 
de cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, lecitină de floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe 
de roșcove, făină de guar, arome), semifreddo și decor asortate (a se vedea secțiunea de Patiserie de mai sus); 

• CANNOLO E CANNOLO MIGNON:cannoli cu cacao (înveliș de cacao 19,5% (zahăr, grăsimi vegetale (nucă de cocos, unt de cacao), pudră 
de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), boabe de cacao 26% (zahăr, făină de grâu 
tânăr (gluten), albuș de ou, miez din sâmburi de caise, pudră de cacao 4%, agent de creștere: bicarbonat de amoniu, arome), făină de grâu 
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(gluten), zahăr, zahăr caramelizat, gălbenuș de ou pudră, ulei de cocos, lapte praf integral, emulgator: lecitină de soia, zer din lapte praf 
dulce, sare) sau cannoli cu zahăr îndulcit (19,5% topping de cacao, (zahăr, grăsimi vegetale (cocos, unt de cacao), cacao pudră cu conținut 
redus de grăsimi, emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), făină de grâu (gluten), fulgi de orez caramelizați 17% (fulgi de orez, 
zahăr pudră, sirop de glucoză, zahăr caramelizat, ulei de floarea soarelui, miere), zahăr, zahăr caramelizat, gălbenuș de ou pudră, ulei de 
cocos, lapte praf integral, emulgator: lecitină de soia, zer din lapte praf dulce, sare), cu umplutură de semifreddi asortate (a se vedea 
secțiunea de Patiserie de mai sus); 

• CANNONCINI IN SFOGLIA MIGNON ARTIGIANALI: făină de grâu, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (unt de cacao, 
cocos), uleiuri (floarea soarelui cu conținut de acid oleic ridicat)), apă, sare (1%), suc concentrat de lămâie), apă, sare, zahăr pudră, glucoză), 
diverse sortimente de înghețată semifreddo (a se vedea secțiunea Produse de patiserie); 

• CIOCCOLATINI MIGNON: înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, cacao praf degresată, lapte praf 
degresat, smântână pudră, proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale), 
pandișpan de cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (pudră de cacao 22-24%, unt de cacao)), topping și bucățele asortate (a se 
vedea produsele anterioare din secțiunea Produse de patiserie); 

• FRUTTINE MIGNON: pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), preparat pentru însiropat cu căpșuni (apă microfiltrată, căpșuni 
proaspete sau congelate (29,5%) și sirop de căpșuni (suc de căpșuni 53%, zahăr, sirop de glucoză, extract vegetal de șofrănel. Acidifiant: acid 
citric. Arome. Coloranți alimentari: antociani)), semifreddo cu cremă chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), 
zahăr tos), bază de cremă de vanilie (lapte proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș (9%), cu 
adaos de zaharoză, lapte praf degresat, praf de sirop de glucoză, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: 
făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală de vanilie, sare, curcuma), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf 
degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de 
calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare). Decor: fructe de pădure proaspete, gelatină 
(sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. 
Conservant: sorbat de potasiu); 

• PERLE CROCCANTI: pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), pandișpan subțire cu cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, 
miere, aromă vanilină), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut 
scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), pesto de alune de pădure Piemonte IGP 
(100% alune de pădure; produs obținut exclusiv din „Nocciola Piemonte IGP”), cremă de alune de pădure cu cacao (zahăr, ulei vegetal 
(floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, arome), 
diverse glazuri și granule (a se vedea secțiunea Produse de patiserie); 

• PRALINE MIGNON: diverse sortimente de semifreddo, umpluturi, glazură și decorațiuni (a se vedea secțiunea Produse de patiserie); 
• ROTOLINI MIGNON: Pandișpan (ouăîntregi, făină de grâu, zahăr), pandișpan subțire de cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, 

miere, aromă de vanilie), baie de lapte (lapte proaspăt integral organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, 
grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, 
aromă), baie de ciocolată (lapte proaspăt integral organic*** (67,6%), zaharoză, pudră de cacao, dextroză, grăsimi vegetale (nucă de cocos), 
lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, lecitină de floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de 
roșcove, făină de gur, arome), semifreddi, umpluturi și decorațiuni (a se vedea secțiunea Produse de patiserie); 

• SCACCHI RICOPERTI: prăjitură şah cu cocos (glazură cu 19,5% cacao (zahăr, grăsimi vegetale (cocos, unt de cacao), cacao pudră cu conţinut 
redus de grăsimi, emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), făină de grâu (gluten), cocos ras 15%, zahăr, glazură albă (zahăr, 
grăsimi vegetale (cocos, unt de cacao), lactoză (lapte), lapte praf degresat, emulgator: lecitină de soia, arome naturale), gălbenuş de ou 
pudră, ulei de cocos, lapte praf integral, zer din lapte praf dulce, emulgator: lecitină de soia, sare) sau prăjitură şah cu biscuiţi Amaretto 
(glazură cu 19,5% cacao (zahăr, grăsimi vegetale (cocos, unt de cacao), cacao praf cu conţinut redus de grăsimi, emulgator: lecitină de soia, 
aromă naturală de vanilie), făină de grâu (gluten), biscuiţi Amaretto mărunţiţi 20% (zahăr, miez din sâmburi de caise, albuş de ou, agent 
de afânare: bicarbonat de sodiu, bicarbonat de amoniu, arome), zahăr, zahăr caramelizat, gălbenuş de ou pudră, ulei de cocos, lapte praf 
integral, emulgator: lecitină de soia, zer din lapte praf dulce, sare), umplute cu semifreddo asortate (vezi punctele anterioare din secţiunea 
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Cofetărie). 
PERLA NERA: 
înghețată Pesto di nocciola trilobata (bază din lapte (lapte proaspăt integral biologic**  (59,3%), smântânăproaspătă 35% lichidă (14,8%) cu adaos de 
zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, dextroză, agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, fibră vegetală, arome, sare) 
pesto de alune de pădure Piemonte IGP (100% alune de pădure; produs obținut exclusiv din „Nocciola Piemonte IGP”), semifreddo cu gust intens de 
gianduia (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), gianduia (alune de pădure Piemonte IGP (50%), pudră de cacao cu 
conținut scăzut de grăsimi, ulei de floarea soarelui, zahăr, dextroză. Emulgator: lecitină de soia. Arome)), cacao 22-24 (amestec de soiuri rafinate de cacao 
22-24), drajeuri de alune de pădure învelite în ciocolată cu lapte (ciocolată cu lapte (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, pastă de cacao, agent 
emulsifiant: lecitină de soia, vanilină), alune de pădure Piemonte IGP prăjite 40%, praf de cacao), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: 
minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de 
cacao). 
PINOLO COTTO: 
Strat crocant cu migdale și muguri de pin (strat crocant (migdale (28%), zahăr, sirop de glucoză, ulei vegetal (floarea soarelui), lapte praf degresat, dextroză, 
miere, emulgatori: lecitină din floarea soarelui, smântână pudră, arome), muguri de pin prăjiți (21,9%)), semifreddo cu panna cotta și muguri de pin prăjiți 
(semifreddo alb extra (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), înghețată 
Panna Cotta albă (lapte proaspăt integral organic** (63,8%), bază de panna cotta (zahăr, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, 
maltodextrină, sirop de glucoză, smântână pudră, dextroză, fibre vegetale. Agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, gumă de guar. Arome)), 
semințe de pin decorticate prăjite), zahăr pudră (zahăr, amidon de porumb (max 3%, nemodificat genetic)), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată 
neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de 
titan, praf de cacao). 
PINOLONA: 
Compoziție: pandișpan de cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (cacao pudră 22-24%, unt de cacao)), înghețată de ciocolată neagră (apă 
microfiltrată, ciocolată pudră, zaharoză, pudră de cacao degresată, lapte praf degresat, smântână pudră, proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: 
făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale), înghețată Ciocolată cu lapte (lapte proaspăt integral biologic**(67, 6%)), zaharoză, cacao 
pudră 22-24 (30%), grăsimi vegetale (nucă de cocos), lapte praf semi-degresat, dextroză, proteine din lapte, sirop de glucoză deshidratată, stabilizatori: 
fibre vegetale, făină din semințe de roșcove, arome), Semifreddo cu cremă Chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35%) lichidă (90,9%), zahăr 
granulat), bază cu cremă de patiserie (lapte proaspăt integral biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș de ou (9%) cu adaos 
de zaharoză, lapte praf degresat, sirop glucoză pudră, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteinedin lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, 
gumă tara, făină de guar, aromă naturală de vanilie, sare, curcumină), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, 
dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de 
potasiu. Arome naturale. Sare), semințe de pin decorticate prăjite, granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: 
lecitină de soia, aromă naturală de vanilie).  
Decor: semințe de pin decojite și prăjite, înveliș moale de ciocolată (50% pudră de ciocolată (zahăr, pudră de cacao. Cacao min. 32%), ulei de floarea 
soarelui, zahăr. Emulsionant: lecitină din soia. Arome), gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori 
de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), decorațiuni din ciocolată (zahăr, masă de cacao, (43%), unt de cacao (13%), agent 
emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt 
de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
REGINA DEL BOSCO: 
Bază: aluat fraged alb (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă)), felii de migdale 
prăjite, semințe de dovleac bio, semințe de floarea soarelui bio, semințe de in bio, semințe de mac, cremă cu miere (miere 35%, sirop de glucoză, zahăr, 
apă, amidon modificat. Agent de îngroșare: pectină. Arome). 
Compoziție: semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), 
semifreddo cu fructe de pădure (semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90, 9%)), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, 
proteine din lapte), piure de fructe de pădure (zmeură, afine, mure, coacăze roșii)), glazură neagră semi-moale (înveliș moale de ciocolată (ciocolată pudră 
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50% (zahăr, cacao pudră. Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Emulsionant: lecitină din soia. Arome), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată 
neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină din soia. Arome. Cacao: 60% min), 
grăsimi vegetale (cocos)). 
Decor: semințe de mac bio, zmeură proaspătă, mure proaspete, afine proaspete, zahăr pudră (zahăr, amidon de porumb (max. 3%, nemodificat genetic)), 
decorațiuni din ciocolată (zahăr, masă de cacao, (43%), unt de cacao (13%), agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă: aromă naturală de vanilie)), tabletă 
de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de 
cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
RICETTA IN TAZZA – BACIO DI DAMA CON MANDORLE TOSTATE: 
înghețată semifreddo Bacio di dama (semifreddo alb extra (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte), înghețată Bacio di dama con mandorle tostate (bază cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, lapte 
praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (cocos), dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, lecitina din floarea soarelui, fibre vegetale, 
stabilizatori: fibră de celuloză, făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome) cu adaos de: pastă de „Nocciola Piemonte IGP” (100% alune de 
pădure), cremă de alune de pădure cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), făină de soia, praf de cacao (7,05%), pastă de alune de pădure (1,5%), 
agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, arome) și ornare cu Bacio di Dama (zahăr, migdale prăjite (30%), uleiuri vegetale (floarea soarelui), pastă 
de alune de pădure, praf de cacao, lapte praf degresat, lactoză, agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din lapte, arome)), înghețată 
semifreddo al cremino (semifreddo alb extra (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, 
proteine din lapte), înghețată cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale 
(cocos), dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, lecitină din floarea soarelui, fibre vegetale, stabilizatori: fibră de celuloză, făină din semințe de roșcove, 
făină de guar, sare, arome)) și ornare cu Bacio di dama (zahăr, migdale prăjite (30%), ulei vegetal (floarea soarelui), pastă de alune de pădure, praf de 
cacao, lapte praf degresat, lactoză, agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din lapte, arome). 
RICETTA IN TAZZA – BISCOTTO DELLA NONNA: 
înghețată semifreddo Biscotto della nonna (semifreddo alb extra (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte 
praf cu conținut scăzut de grăsimi, proteine din lapte), înghețată Biscotto della nonna (bază cu lapte (lapte proaspăt integral organic**(66,7%) cu adaos 
de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, agenți de îngroșare: făină din 
semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), pastă de biscuiți (sirop de glucoză, lapte condensat îndulcit, gălbenuș de ou pasteurizat, zahăr, apă, arome, 
agent de îngroșare: amidon modificat, sare, colorant alimentar: extract de boia, arome naturale), mix de biscuiți cu ciocolată (zahăr, uleiuri vegetale (floarea 
soarelui), bucățele de biscuiți cu cacao (20%) (făină de grâu, zahăr, unt, margarină: uleiuri și grăsimi vegetale (cocos, floarea soarelui), cacao pudră (5,5%), 
sirop de glucoză, ouă pudră, agent de afânare: bicarbonat de amoniu, sare, arome), pastă de alune de pădure, cacao pudră, lapte praf degresat, lactoză, 
emulgator: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din lapte, arome) și fursecuri cu cacao (făină de grâu comun 00, zahăr, uleiuri vegetale (cocos, floarea 
soarelui), unt, cacao pudră, arome naturale)), înghețată semifreddo alla crema (semifreddo alb extra (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, 
fructoză, amidon modificat, lapte praf cu conținut redus de grăsimi, proteine din lapte), înghețată cu cremă (smântână proaspătă 35% lichidă (27,4%), 
apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș de ou (11-13,3%), cu adaos de bază de cremă de patiserie (lapte praf degresat, 
zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, aromă naturală de vanilie, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de 
guar)), mix de biscuiți cu ciocolată (zahăr, uleiuri vegetale (floarea soarelui), granule de biscuiți cu cacao (20%) (făină de grâu, zahăr, unt, margarină: uleiuri 
și grăsimi vegetale (cocos, floarea soarelui) cacao pudră (5,5%), sirop de glucoză, ouă pudră, agent de afânare: bicarbonat de amoniu, sare, arome), pastă 
de alune de pădure, cacao pudră, lapte praf degresat, lactoză, emulgator: lecitină de soia, unt de cacao, proteine din lapte, arome) și fursecuri cu cacao 
(făină de grâu comun 00, zahăr, uleiuri vegetale (cocos, floarea soarelui), unt, cacao pudră, arome naturale). 
RICETTA IN TAZZA – CARAMELLO SALATO CON NOCI PECAN: 
semifreddo cu caramel sărat și nuci pecan ( semifreddo alb extra (35% smântână lichidă proaspătă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte 
praf cu conținut redus de grăsimi, proteine din lapte), înghețată cu caramel sărat și nuci pecan (lapte  proaspăt integral organic** (54%) cu adaos de zahăr, 
grăsimi vegetale (nucă de cocos), dextroză, sirop de glucoză pudră, proteine din lapte, zahăr caramelizat, smântână pudră, lapte praf cu conținut redus 
de grăsimi, unt pudră, fibre vegetale, sare. Agenți de îngroșare: gumă tara, gumă de guar. Arome naturale) și varietăți de nuci pecan (ulei vegetal (floarea 
soarelui), zahăr, biscuiți (făină de grâu, zahăr, unt, sare), nuci pecan prăjite 10,0%, zahăr caramelizat, lapte praf integral, lapte praf cu conținut scăzut de 
grăsimi, sirop de glucoză, maltodextrină, unt de cacao, lactoză, smântână pudră, preparat cu aromă de caramel (zahăr, sirop de glucoză, unt, smântână), 
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emulgator (lecitină de soia), proteine din lapte, aromă naturală, arome)) și varietăți de nuci pecan (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, biscuiți (făină de 
grâu, zahăr, unt, sare), nuci pecan prăjite 10,0%, zahăr caramelizat, lapte praf integral, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, sirop de glucoză, 
maltodextrină, unt de cacao, lactoză, smântână pudră, preparat cu aromă de caramel (zahăr, sirop de glucoză, unt, smântână), emulgator (lecitină de 
soia), proteine din lapte, aromă naturală, arome). 
RICETTA IN TAZZA – CIOCCOLATO RUBY AL CARAMELLO CROCCANTE: 
semifreddo Cioccolato Ruby cu caramel crocant (semifreddo alb extra (35% smântână lichidă proaspătă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, 
lapte praf cu conținut redus de grăsimi, proteine din lapte), înghețată Cioccolato Ruby cu caramel crocant (bază de lapte (lapte proaspăt integral 
organic** (66,7%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi din nucă de cocos, dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, 
agenți de îngroșare: făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), pastă de ciocolată Ruby (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, sirop de glucoză, 
lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, ciocolată din boabe de cacao Ruby 5,0% (zahăr, unt de cacao, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, lapte praf 
integral, pastă de cacao, emulgator (lecitină de soia), acidifiant (acid citric), aromă naturală de vanilie), lapte praf integral, lactoză, unt de cacao, smântână 
pudră, maltodextrină, proteine din lapte, emulgator (lecitină de soia), concentrat de sfeclă roșie, arome), ciocolată cu caramel (ulei vegetal (floarea-
soarelui), zahăr, zahăr caramelizat, lapte praf integral, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, sirop de glucoză, maltodextrină, smântână concentrată, 
preparat cu aromă de caramel (zahăr, sirop de glucoză, unt, smântână), emulgator (lecitină de soia), aromă naturală)) și boabe de praline mixte (zahăr, 
arahide (40%), alune (20%))). 
RICETTA IN TAZZA – CROCCANTE ALL’AMARENA: 
înghețată semifreddo Croccante all’amarena (înghețată semifreddo alb extra (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon 
modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), înghețată Croccante all’amarena (bază cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, 
lapte praf degresat, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (cocos), dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, lecitină din floarea soarelui, fibre vegetale, 
stabilizatori: fibră de celuloză, făină din semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), mix de cireșe Amarena (zahăr, cireșe 30%, sirop de glucoză, apă, 
extracte vegetale de hibiscus și morcov. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani. - Anhidridă sulfuroasă 
(sub formă de reziduu)), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de 
grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)), granule pralinate mixte (zahăr, arahide (40%), alune de pădure 
(20%)), granule de migdale crocante (zahăr, alune de pădure granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)) și bezele bio (zahăr de trestie bio, 
albuș bio), înghețată semifreddo cremino (semifreddo alb extra (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte 
praf degresat, proteine din lapte), înghețată cu cremino (lapte proaspăt integral biologic** (66,7%), zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză, 
grăsimi vegetale (cocos), dextroză, maltodextrină, proteine din lapte, lecitină din floarea soarelui, fibre vegetale, stabilizatori: fibră de celuloză, făină din 
semințe de roșcove, făină de guar, sare, arome), vișine în sirop (vișine (45%), zahăr, suc de vișine (10%), gumă tara (făină de carruba peruviană), agar agar, 
aromă naturală de migdală amară, coajă de citrice, condimente) glazură crocantă de ciocolată neagră (fondant semimoale (glazură moale de ciocolată 
(ciocolată pudră 50% (zahăr, cacao pudră. Cacao min. 32%), ulei de floarea soarelui, zahăr. Emulgator: lecitină de soia. Arome), ciocolată neagră Grand Cru 
(ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% 
min), grăsimi vegetale (cocos)), granule pralinate mixte (zahăr, arahide (40%), alune de pădure (20%)), granule de migdale crocante (zahăr, alune de 
pădure granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)) și bezele bio (zahăr de trestie bio, albuș bio)). 
RICETTA IN TAZZA – CROCCANTE DELLA NONNA: 
semifreddo al Croccante della nonna (semifreddo alb extra (smântână proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf 
degresat, proteine din lapte), înghețată Croccante della nonna (smântână proaspătă 35% lichidă (27,4 %), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte 
integral, zaharoză), gălbenuș de ou (11-13,3%), cu adaos de bază de cremă de patiserie (lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de 
glucoză, aromă naturală de vanilie, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar), granule de migdale crocante (zahăr, alune 
de pădure granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)), migdale caramelizate (migdale (60%), zahăr) și mix de caramel (sirop de glucoză, 
zahăr, apă, aromă naturală, arome, agenți de îngroșare: agar-agar, pectină, gumă xantan)), granule de migdale crocante (zahăr, alune de pădure 
granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)), migdale caramelizate (migdale (60%), zahăr,) și mix de caramel (sirop de glucoză, zahăr, apă, 
aromă naturală, arome, agenți de îngroșare: agar-agar, pectină, gumă xantan). 
RICOPERTA CROCCANTE: 
Compoziție: cremă de lapte (semifreddo alb (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine 
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din lapte), lapte condensat (lapte integral, zaharoză)), ciocolată crocantă cu lapte (ciocolată cu lapte (zahăr, ulei de floarea soarelui, lapte praf degresat 
12%, smântână pudră, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi 4%, unt de cacao. Emulgator: lecitină de soia. Arome) granule de alune de pădure 
(100% alune de pădure prăjite, obținute prin măcinarea alunelor de pădure prăjite, de origine italiană)). 
Decor: ciocolată crocantă cu lapte (ciocolată cu lapte (zahăr, ulei de floarea soarelui, lapte praf degresat 12%, smântână pudră, pudră de cacao cu conținut 
scăzut de grăsimi 4%, unt de cacao. Emulgator: lecitină de soia. Arome) granule de alune de pădure (100% alune de pădure prăjite, obținute prin 
măcinarea alunelor de pădure prăjite, de origine italiană)), alune de pădure întregi IGP prăjite, tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: 
minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de 
cacao). 
ROTOLINO: 
pandișpan subțire cu cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă de vanilie), baie de ciocolată (lapte proaspăt integral organic** (67,6%), 
zaharoză, cacao pudră, dextroză, grăsimi vegetale (nucă de cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, lecitină de 
floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome), semifreddo cu cremă chantilly (frișcă îndulcită (35% smântână lichidă 
proaspătă (90,9%), zahăr pudră), bază de cremă de patiserie (lapte proaspăt integral organic** (50%), 35% smântână lichidă proaspătă (13,6%), gălbenuș 
de ou (9%) cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, sirop de glucoză pudră, dextroză, maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: 
făină din semințe de roșcove, guma tara, făină de guar, aromă de vanilie naturală, sare, curcumină), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf cu conținut scăzut 
de grăsimi, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant 
alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare), cremă de alune de pădure cu cacao (zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), 
făină de soia, praf de cacao, pastă de alune de pădure (1,5%), agent emulsifiant: lecitină de soia, unt de cacao, arome), mix de granule caramelizate (zahăr, 
arahide (40%), alune de pădure (20%)), ciocolată neagră Grand Cru (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu 
conținut scăzut de grăsimi. Emulgator: lecitină de soia. Arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)). 
ÎNGHEȚATĂ SEMIFREDDO DE VARĂ: 
• PANNA E FRAGOLA: 
Bază: dulceață bio de căpșuni*(căpșuni*, zahăr de trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 130 g x 100 g), semifreddo alb (smântână proaspătă (90,9%), 
dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), semifreddo cu căpșuni (semifreddo alb (smântână proaspătă (90,9%), 
dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), piure de căpșuni). 
Decor: căpșuni proaspete, gelatină aromatizată cu căpșuni (gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. 
Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), mix de căpșuni și fructoză (fructoză, căpșuni 33%, sirop de glucoză, extract 
vegetal de șofrănel. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani)), isomalt, tabletă de ciocolată La Romana 
(ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: 
dioxid de titan, praf de cacao). 
• PANNA E PESCA: 
Bază: dulceață bio de piersici (piersici*, zahăr de trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 120 g x 100 g), semifreddo alb (smântână proaspătă (90,9%), 
dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), semifreddo cu piersici (semifreddo alb (smântână proaspătă (90,9%), 
dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf degresat, proteine din lapte), piure de piersici).  
Decor: piersici proaspete, gelatină aromatizată cu piersici (dulceață bio de piersici (50%) (piersici*, zahăr de trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 120 g x 
100 g), gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. 
Conservant: sorbat de potasiu)), isomalt, tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, 
emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
SNICKERS CAKE: 
Bază: mix înghețat cu ciocolată (înghețată Cioccolato Fondente (apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, cacao pudră cu conținut scăzut de grăsimi, 
lapte praf degresat, smântână pudră, proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale), 
pandișpan cu cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (pudră de cacao 22-24%, unt de cacao)), semifreddo de arahide (semifreddo alb 
(35%smântână lichidă proaspătă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, proteine din lapte), pastă de 
arahide (pastă de arahide (100% arahide sărate, prăjite și gustoase)). 
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Decor: mix de alune Mou și arahide caramelizate (pastă de caramel cu lapte (lapte îndulcit concentrat (56%), sirop de glucoză, corector de aciditate: 
carbonat acid de sodiu, conservant: sorbat de potasiu, agent de îngroșare: agar-agar, arome), arahide decojite caramelizate (arahide (60%), zahăr (40%)), 
tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: 
unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
SOUFFLÉ FREDDO AI FRUTTI ROSSI: 
Compoziție: soufflè din fructe roșii (pandișpan (făină de grâu, ouă, zahăr, apă), vișine în sirop (vișine (45%), zahăr, suc de vișine (10%), gumă tara (făină de 
carruba peruviană), agar agar, aromă naturală de migdală amară, coajă de citrice, condimente), mix de căpșuni și fructoză (fructoză, căpșuni 33%, sirop 
de glucoză, extract vegetal de șofrănel. Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani), mix de granule 
caramelizate (zahăr, arahide (40%), alune de pădure (20%))), cremă rece (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), înghețată 
Crema dal 1947 (smântână proaspătă (27,4%), apă microfiltrată, lapte condensat (lapte integral, zaharoză), gălbenuș (11-13,3%), cu adaos de bază Crema 
dal 1947 (lapte praf degresat, zaharoză, dextroză, maltodextrină, sirop de glucoză, proteine din lapte, extract din păstaie de vanilie, stabilizatori: fibră 
vegetală, făină din semințe de roșcove, ulei esențial de lămâie, arome)), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, 
dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de 
potasiu. Arome naturale. Sare)) și vișine în sirop (vișine (45%), zahăr, suc de vișine (10%), gumă tara (făină de carruba peruviană), agar agar, aromă naturală 
de migdală amară, coajă de citrice, condimente). 
Decor: gelatină aromatizată cu căpșuni (gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: 
acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), mix de căpșuni și fructoză (fructoză, căpșuni 33%, sirop de glucoză, extract vegetal de șofrănel. 
Acidifiant: acid citric. Agent de îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani)), soufflè din fructe roșii (pandișpan (făină de grâu, ouă, zahăr, 
apă), vișine în sirop (vișine (45%), zahăr, suc de vișine (10%), gumă tara (făină de carruba peruviană), agar agar, aromă naturală de migdală amară, coajă 
de citrice, condimente), mix de căpșuni și fructoză (fructoză, căpșuni 33%, sirop de glucoză, extract vegetal de șofrănel. Acidifiant: acid citric. Agent de 
îngroșare: pectină. Arome. Coloranți alimentari: antociani), frăguțe sau căpșuni proaspete, cireșe amarena întregi cu codiță (cireșe, zahăr, sirop de glucoză-
fructoză, suc de cireșe amarena, colorant: antociani, carmin, agent acidifiant: acid citric, arome, conservant: sorbat de potasiu, anhidridă sulfuroasă (sub 
formă de reziduu)), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din 
floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
STECCHINI: 
Umplutură: diverse sortimente de înghețată (a se vedea secțiunea Gelaterie). 
Glazură: glazură de ciocolată neagră (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, agent 
emulsifiant: lecitină de soia, arome. Cacao: 60% min), grăsimi vegetale (cocos)). 
STECCHI GELATO: 
Umplutură: diverse sortimente de înghețată (a se vedea secțiunea Gelaterie). 
Glazură: la alegere între glazură cu alune de pădure (ciocolată albă 50% (zahăr, lapte praf degresat, unt de cacao. Emulgator: lecitină de soia), grăsimi 
vegetale (cocos), alune 15%. Arome), glazură de ciocolată neagră (ciocolată neagră 80% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut 
scăzut de grăsimi, agent emulsifiant: lecitină de soia, arome. Cacao: 60%), grăsimi vegetale (cocos)) și glazură de ciocolată albă (ciocolată albă 70% (zahăr, 
lapte praf degresat, unt de cacao, smântână pudră. Emulgator: lecitină de soia. Arome), grăsimi vegetale (cocos)) (vă rugăm adresați-vă personalului). 
TIRAMISÙ: 
• ARANCIA E CIOCCOLATO: 
pandișpan fin cu cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă vanilină), preparat pentru însiropat cu ciocolată (lapte proaspăt integral 
biologic** (67,6%), zaharoză, cacao pudră, dextroză, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, 
lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome), cremă de mascarpone (mascarpone proaspăt (58,8%) (cremă 
de lapte, lapte corector de aciditate: acid citric), smântână proaspătă 35% lichidă (23,5%), gălbenuș, zahăr tos),  marmeladă de portocale bio (portocale 
cu bucăți de coajă*, zahăr de trestie*. Fructe folosite: 75 g x 100 g); total zahăr: 55 g x 100 g), granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de 
cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), coajă de portocală confiată (coajă de portocală, sirop de glucoză-fructoză, zahăr), 
tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: 
unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
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• CLASSICO: 
pandișpan subțire cu cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă vanilină), preparat pentru însiropat cu cafea (apă microfiltrată, cafea 
solubilă bio), cremă de mascarpone (mascarpone proaspăt (58,8%) (cremă de lapte, lapte, corector de aciditate: acid citric), smântână proaspătă 35% 
lichidă (23,5%), gălbenuș, zahăr tos), granule de ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală 
de vanilie), cacao 22-24 (amestec de soiuri rafinate de cacao 22-24), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, 
zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
• CROCCANTE: 
pandișpan subțire de cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă vanilină), preparat pentru însiropat cu cafea (apă microfiltrată, cafea 
solubilă bio), cremă de mascarpone (mascarpone proaspăt (58,8%) (cremă de lapte, lapte, corector de aciditate: acid citric), smântână proaspătă 35% 
lichidă (23,5%), gălbenuș, zahăr tos), granule de migdale crocante (zahăr, alune de pădure granulate, migdale granulate, arome naturale (vanilină)), 
cacao 22-24 (amestec de soiuri rafinate de cacao 22-24), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt 
de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
• MIRTILLI E AMARETTI: 
pandișpan fin cu cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă vanilină), preparat pentru însiropat cu ciocolată (lapte proaspăt integral 
biologic** (67,6%), zaharoză, cacao pudră, dextroză, grăsimi vegetale (cocos), lapte praf degresat, proteine din lapte, cazeinat de sodiu, maltodextrină, 
lecitină din floarea soarelui, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome), cremă de mascarpone (mascarpone proaspăt (58,8%) (cremă 
de lapte, lapte corector de aciditate: acid citric), smântână proaspătă 35% lichidă (23,5%), gălbenuș, zahăr tos), dulceață bio de afine (afine negre 
sălbatice*, zahăr de trestie*, suc de lămâie*. Fructe folosite: 143 g x 100 g), biscuiți amaretti (zahăr, sâmburi de caise (20%), albuș, lactoză și proteine din 
lapte, agent de afânare (carbonat acid de sodiu), aromă naturală), afine proaspete, gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină 
amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră 
- cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf 
de cacao). 
TORTA DI FRUTTA FRESCA: 
Compoziție: pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), preparat pentru însiropat cu căpșuni (apă microfiltrată, căpșuni proaspete sau congelate (29,5%) 
și sirop de căpșuni (suc de căpșuni 53%, zahăr, sirop de glucoză, extract vegetal de șofrănel. Acidifiant: acid citric. Arome. Coloranți alimentari: antociani)), 
semifreddo cu cremă chantilly (frișcă îndulcită (smântână proaspătă 35% lichidă (90,9%), zahăr tos), bază de cremă de vanilie (lapte proaspăt integral 
biologic** (50%), smântână proaspătă 35% lichidă (13,6%), gălbenuș (9%), cu adaos de zaharoză, lapte praf degresat, praf de sirop de glucoză, dextroză, 
maltodextrină, fibre vegetale, proteine din lapte, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, gumă tara, făină de guar, aromă naturală de vanilie, sare, 
curcuma), cremă de patiserie (zahăr, lapte praf degresat, amidon modificat, smântână pudră, dextroză. Agenți de îngroșare: disodiu fosfat, tetra sodiu 
difosfat, alginat de sodiu, sulfat de calciu. Colorant alimentar: betacaroten. Conservant: sorbat de potasiu. Arome naturale. Sare). 
Decor: fructe proaspete, gelatină (sirop de glucoză, apă, zahăr, Stabilizatori: pectină, pectină amidată, gumă xantan. Corectori de aciditate: acid citric, 
difosfat disodic. Conservant: sorbat de potasiu), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, 
emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
TORTA GELATO: 
Compoziție: combinație de trei sortimente de înghețată (a se vedea secțiunea Gelaterie). Decor: diverse sortimente de înghețată semifreddo, granule și 
diferite amestecuri pentru ornare (vă rugăm adresați-vă personalului). Tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao 
Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
TORTINA ALLA PERA CANDITA: 
Bază: aluat fraged cu sirop de arțar și nuci (aluat fraged cu cacao (făină de grâu, zahăr, margarină vegetală, (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), 
uleiuri (floarea soarelui), apă), praf de cacao, ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, vanilină)), cremă cu 
sirop de arțar (zahăr, sirop de glucoză, sirop de arțar 20%, apă, lapte condensat, amidon modificat, zahăr caramelizat. Agent de îngroșare: pectină. Arome), 
nuci decojite. 
Compoziție: mix de înghețată cu ciocolată (înghețată de ciocolată neagră (apă microfiltrată, pudră de ciocolată, zaharoză, cacao pudră degresată, lapte 
praf degresat, smântână pudră, proteinedin lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale), pandișpan 
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cu cacao (făină de grâu, ouă, zahăr, apă, cacao amară (cacao pudră 22-24%, unt de cacao))), înghețată de pere (pere proaspete (49,4%) cu adaos de 
zaharoză, sirop de glucoză, dextroză, fibre vegetale, lecitină de floarea soarelui, acid citric, stabilizatori: gumă xantan, făină de guar și apă microfiltrată), 
înghețată cu ciocolată neagră (apă microfiltrată, ciocolată pudră, zaharoză, cacao pudră cu conținut scăzut de grăsimi, lapte praf degresat, smântână 
pudră, proteine din lapte, masă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de roșcove, făină de guar, arome naturale). 
Decor: cuburi de pere confiate (pere, sirop de glucoză-fructoză, zahăr), cremă cu sirop de arțar (zahăr, sirop de glucoză, sirop de arțar 20%, apă, lapte 
condensat, amidon modificat, zahăr caramelizat. Agent de îngroșare: pectină. Arome) și nuci decojite, aluat fraged cu cacao (făină de grâu, zahăr, 
margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (cocos), uleiuri (floarea soarelui), apă), praf de cacao, ciocolată neagră (zahăr, pastă de cacao, unt 
de cacao, agent emulsifiant: lecitină de soia, vanilină), tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de 
cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
TRONCHETTO NATALIZIO: 
Pandișpan (ouă întregi, făină de grâu, zahăr), pandișpan subțire de cacao (ouă întregi, făină de grâu, zahăr, cacao, miere, aromă vanilină), diverse 
sortimente de înghețată semifreddo, umpluturi și decorațiuni asortate (a se vedea elementele anterioare din secțiunea Produse de patiserie). 
Tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: 
unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
UOVO PASQUALE: 
ou de Paște (zahăr, unt de cacao, pastă de cacao, emulgator: lecitină de soia, arome. Cacao minim 51%), diverse sortimente de înghețată, semifreddo, 
glazură și decorațiuni asortate (a se vedea secțiunea Produse de patiserie). 
Tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră - cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: 
unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf de cacao). 
WILLIAM AND CAKE: 
Bază William: foietaj (făină de grâu, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale) (grăsimi (unt de cacao, nucă de cocos), uleiuri (floarea-soarelui cu 
conținut ridicat de acid oleic)), apă, sare (1%), suc de lămâie concentrat), apă, sare, zahăr pudră, glucoză), semifreddo cu caramel (semifreddo alb (35% 
smântână proaspătă lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf cu conținut redus de grăsimi, proteine din lapte), ciocolată cu 
caramel topit (ulei vegetal (floarea-soarelui), zahăr, zahăr caramelizat, lapte praf integral, lapte praf cu conținut redus de grăsimi, sirop de glucoză, 
maltodextrină, smântână concentrată, preparat cu aromă de caramel (zahăr, sirop de glucoză, unt, smântână), emulgator (lecitină de soia), aromă 
naturală, ciocolată cu caramel topit (ulei vegetal (floarea soarelui), zahăr, zahăr caramelizat, lapte integral praf, lapte praf cu conținut redus de grăsimi, 
sirop de glucoză maltodextrină, smântână concentrată, preparat cu aromă de caramel (zahăr, sirop de glucoză, unt, smântână), emulgator (lecitină de 
soia), aromă naturală). 
Decor William: semifreddo cu caramel (semifreddo alb (35% smântână proaspătă lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf cu 
conținut redus de grăsimi, proteine din lapte) ciocolată cu caramel topit (ulei vegetal (floarea-soarelui), zahăr, zahăr caramelizat, lapte praf integral, lapte 
praf cu conținut redus de grăsimi, sirop de glucoză, maltodextrină, smântână concentrată, preparat cu aromă de caramel (zahăr, sirop de glucoză, unt, 
smântână), emulgator (lecitină de soia), aromă naturală), migdale caramelizate (migdale (60%), zahăr), ciocolată cu caramel topit (ulei vegetal (floarea-
soarelui), zahăr, zahăr caramelizat, lapte integral praf, lapte praf cu conținut redus de grăsimi, sirop de glucoză, maltodextrină, smântână concentrată, 
preparat cu aromă de caramel (zahăr, sirop de glucoză, unt, smântână), emulgator (lecitină de soia), aromă naturală). 
Base Cake: foietaj (făină de grâu, margarină vegetală (uleiuri și grăsimi vegetale (grăsimi (unt de cacao, cocos), uleiuri (floarea soarelui cu conținut ridicat 
de acid oleic)), apă, sare (1%), suc de lămâie concentrat), apă, sare, zahăr pudră, glucoză), semifreddo cu ciocolată albă (semifreddo alb (smântână 
proaspătă 35% lichidă (86,9%), dextroză, fructoză, amidon modificat, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, proteine din lapte), ciocolată albă (ulei 
vegetal (floarea soarelui), zahăr, sirop de glucoză, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, lapte integral praf, lactoză, smântână pudră, maltodextrină, 
unt de cacao, proteine din lapte, emulgator (lecitină de soia), arome), mix de fructe roșii (fructe de pădure (zmeură, căpșuni, coacăze), zahăr, sirop de 
glucoză, acidifiant: acid citric, extracte vegetale, agenți de îngroșare: pectină, gumă xantan, arome, conservant: sorbat de potasiu. 
Decorare tort: zahăr pudră (zahăr, amidon de porumb (max 3%, nemodificat genetic)), zmeură proaspătă, tabletă de ciocolată La Romana (ciocolată neagră 
- cacao: minim 70% (cacao Ecuador, zahăr, unt de cacao, emulgatori: lecitină din floarea soarelui). Decor: unt de cacao, zahăr, coloranți: dioxid de titan, praf 
de cacao). 
 


