5,00 €

4,95 €

Le Tentazioni Panna e
Cioccolato

Helado de chocolate fundente, nata y
salsa de chocolate
Gelat de xocolata fondant i gelat de nata
amb salsa de xocolata

5,20 €

4,10 €

4,85 €

4,85 €

Cuore Crocant

Mini Carolina

Monster

Lady Bug

Crocanti de avellana, helado de vainilla con
corazón de caramelo
Crocant d'avellana, gelat de vainilla i cor de
caramel

Helado de nata y láminas de chocolate
crujiente
Gelat de nata i làmines de xocolata cruixent

Helado de vainilla con pepitas de chocolate.
Gelat de vainilla amb trossets de xocolata.

Caja con personajes de las Aventuras de
Ladybug. Helado vainilla y recortables en el
interior
Caixa amb personatges de les Aventures de
Ladybug. Gelat vainilla i retallables a l'interior

4,95 €

Le tentazioni caffè

Helado de café y crema con salsa de café
y granos de chocolate
Gelat de cafè i crema amb salsa de cafè i
grans de xocolata

4,95 €

Tarrina al Whisky

Sensación de Frutos Rojos

Bizcocho al whisky y helado de mantecado
cubierto de yema y nata
Pa de pessic al whisky i gelat de mantecado
cobert de rovell i nata

Helado de queso fresco y sorbete de
frambuesa decorado con frutas del bosque
Gelat de formatge fresc i sorbet de gerds
decorat amb fruits del bosc

4,50 €

4,85 €

4,90 €

4,85 €

Porción Crocanti

Biscuit al caramelo

Hipopótamo nata y fresa

Vasito Smarties Sorpresa

Helado de vainilla y chocolate con almendras
garrapiñadas
Gelat de vainilla amb cor de xocolata i envoltat
d’ametlles garapinyades

Helado de mantecado de biscuit con crocanti,
bañado de caramelo
Bescuit amb caramel

Helado de nata y fresa
Nata i maduixa gelat de nata

Helado de vainilla y chocolate con Smarties
Gelat de vainilla i xocolata amb Smarties

5,15 €

5,15 €

4,25 €

5,75 €

Coco helado

Limón helado

Brownie con nueces con helado

Trufas (5 unidades)

Helado de coco en su cáscara natural
Gelat de coco amb la seva closca natural

Sorbete de limón presentado en su corteza
natural
Sorbet de llimona presentat amb la seva pell
natural

Brownie americano con nueces con bola de
helado
Brownie americà amb nous amb bola de gelat

Trufas aromatizadas con brandy y recubiertas
de fideos de chocolate
Trufes aromatitzades amb brandi i recobertes
de fideus de xocolata

Fondant Baileys con helado

4,95 €

4,95 €

Sensación de Chocolate

Sensación de Turrón

Helado de chocolate con salsa y virutas de
chocolate
Gelat de xocolata amb salsa i encenalls de
xocolata

Helado de turrón con salsa de caramelo y
almendras garrapiñadas
Gelat de torró amb salsa de caramel i ametlles
garapinyades

4,95 €

Chocolate belga con un cremoso
corazón de Baileys Irish Cream y
helado
Xocolata belga amb un cremós cor de
Baileys Irish Cream i gelat

5,50 €

Coulant de chocolate con helado

Tarta tatín de manzana con helado

Bizcocho de chocolate con chocolate en su
interior y bola de helado
Bescuit de xocolata amb xocolata al seu
interior i bola de gelat

Receta francesa de tarta de manzanas
caramelizadas sobre pasta brisa con helado
Recepta francesa de pastís de pomes
caramel·litzades sobre pasta brisa amb gelat
{{HNE}}

5,25 €

OTRAS SUGERENCIAS
FLAM D' OU

3,25 €

FLAM D' OU AMB NATA

4,25 €

PUDING DE FRUITES AL CARAMEL

4,10 €

PUDING DE FRUITES AL CARAMEL AMB NATA

4,60 €

COCA DE L' ONA (PASTA DE FULL AMB CREMA CATALANA I
PINYONS)
CREMA CATALANA CASOLANA

4,85 €

MEL I MATÓ AMB NOUS

4,75 €

MÚSIC AMB CLARINET

4,75 €

NATA AMB NOUS CARAMELITZADES

4,50 €

PINYA AMB CREMA CATALANA CREMADA

5,95 €

CREP DE VAINILLA AMB XOCOLATA CALENTA

5,95 €

LIONESES DE NATA AMB XOCOLATA

5,95 €

ARRÒS AMB LLET

3,50 €

FRUITA DEL TEMPS

3,40 €

SUC DE TARONJA NATURAL

4,00 €

TOBAGO (SUC DE TARONJA AMB GELAT DE VAINILLA)

4,95 €

SORBET DE L'ONA ( SORBET DE LLIMONA AMB CAVA)

5,95 €

SORBET DE LLIMONA

4,60 €

SORBET DE CAVA

4,85 €

1 BOLA DE GELAT

1,95 €

2 BOLES DE GELAT

3,40 €

4,95 €

TARTA SANTIAGO

4,85 €

CAFÉ IRLANDÉS

5,95 €

CAFÉ ESCOCÉS

5,95 €

TIRAMISÚ CASOLÀ

4,75 €
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SABORS: VAINILLA, XOCOLATA, STRACCIATELLA

Los ingredientes y alérgenos de los productos están a su disposición(Els ingredients i al·lèrgens dels productes a la vostra disposició)

