IL DOLCI DI ROBERTO’S
Dessert Menu
Il Tiramisu
Roberto’s classic recipe, ladies fingers and Amaretto liqueur
Rețeta clasică Roberto’s cu pişcoturi şi lichior Amaretto
35 Ron | (180g)
Cremoso di Caramelia, con parfait ai due limoni
Milk chocolate and caramel parfait with citrus zest
Parfait de ciocolată cu lapte, caramel şi coajă de lămâie şi lime
34 Ron | (180g)
Tortino di mandorle e cuore di Guanaja 70%
Warm almond chocolate soufflé, vanilla sauce
(Minimum wait 18 minutes)
Soufflé de ciocolată cu sos de vanilie
(Timpul minim de aşteptare este de 18 minute)
36 Ron | (180g)
La Sfera
Coffee Sphera with warm chocolate sauce, cappuccino mousse and coffee jelly
Cafea Sphera cu sos de ciocolată caldă, mousse de cappuccino şi jeleu de cafea
40 Ron | (180g)
Fantasia nel piatto
Cioco, orange bar and salted caramel, grapefruit jelly
Baton de ciocolată, portocală și caramel sărat, şi jeleu de grapefruit
38 Ron | (180g)
Liquirizia Saint Honore
Crispy puff paste, iced liquirizia parfait, caramelized profiterole
with quince cream, lemon sorbet and cocoa crumble
Parfait de lemn dulce în foietaj caramelizat, profiterol cu cremă de gutui,
crumble de ciocolată şi sorbet de lămâie
38 Ron | (180g)

I FORMAGGI
Cheeses / Brânzeturi
Pecorino di Pienza, Gorgonzola Lombardo,
Taleggio lodigiano, Castelmagno, Bettelmat Piemontese
Selection of three cheeses
Selecţie de trei brânzeturi
45 Ron | (90g)
Selection of five cheeses
Selecţie de cinci brânzeturi
54 Ron | (150g)

GELATI E SORBETTI
Ice creams and Sorbets / Îngheţată şi sorbeturi
Selezione di tre gusti
Selection of three ice-creams
Selecţie de trei cupe
32 Ron | (150g)
Vaniglia Tahitiana
Tahitian vanilla / Vanilie Tahitiană
Fragola
Strawberry / Căpşuni
Mele e calvados
Apple and calvados / Măr şi calvados
Limone
Lemon / Lămâie
Pesca
Peach / Piersică
Cioccolato Peruviano
Peruvian chocolate / Ciocolată Peruviană

All prices include 9% VAT. Toate preţurile includ 9% TVA.
For more details about the ingredients used, please ask one of our waiters.
Pentru mai multe detalii despre ingredientele folosite vă rugăm să întrebaţi unul dintre ospătari.

