RICCARDO´S

Glasstårtor

riccardoglass

world of riccardo

Beställ på www.riccardo.se

En smak av äkta italiensk glass från egen gårdstillverkning
Att tillverka min egen italienska glass har varit en dröm jag haft sedan barndomen då jag
såg hur min farfar gjorde sin glass, i en liten by utanför Venedig. Smaken av färsktillverkad
glass som är väldig mjuk och krämig glömmer man aldrig! Det var en längtan och önskan
att kunna dela med mig av den upplevelsen, som fick mig att starta ”World of Riccardo”
på Möllegård i början av 2006.
De befintliga familjerecepten vidareutvecklades genom flera utbildningar och kurser och
de rätta ingredienserna letades upp i hela världen. Dessutom använder vi gärna närproducerade och ekologiska råvaror.

Hitta till oss:

Beställning:
via nätet:
www.riccardo.se
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Vaniljstången skrapas, citroner pressas, mjölken pastoriseras - inga tillsatser!
Det är det som utgör kvalitén och gör Riccardo’s glass så god och unik!
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BACK TO THE ROOTS!
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eller på telefon:
035-32100
senast 1 dag innan leverans (före kl. 12:00)

Adress:
Möllegård 317,
305 91 Halmstad

VÅRA GLASSTÅRTOR
Familjefest - Barnkalas - Födelsedag - Bröllop
Letar du efter en riktigt god och exklusiv dessert så har du kommit rätt! Att servera en av de
härliga glasstårtorna från ”World of Riccardo” är en av höjdpunkterna på varje fest och en
underbar smakupplevelse för hela familjen och dina gäster.

Glasstårtorna finns i tre olika storlekar:
4, 8 och 16 personer.
Om du har något speciellt önskemål, skapar vi gärna din egen personliga glasstårta.
Allergiinfo: Alla glasstårtor är gjorda med en sockerkaksbotten. Som alternativ finns det
marängbotten för glutenallergiker. Vi använder en fluffig semifreddokräm till de flesta tårtor
som består av äggvita och grädde.

Tiramisu

Vanilj- och tiramisu glass. En Italiensk
klassiker som görs av savoiardikex,
espresso, mascarponeost & marsalavin.
ALLERGI INFO: GLUTEN, SPÅR AV NÖTTER

Passionata

Vaniljglass och passionssorbet med

Fragola

Vaniljglass och jordgubbssorbet.

ett lager krispiga marängbitar emellan.

En underbar sommartårta som

En lätt och fruktig tårta!

endast finns vid jordgubbsäsongen.

ALLERGI INFO: DEKORERAD MED PISTAGENÖTTER

Graneli

La Notte

Choklad- och hasselnötsglass

Stracciatela- och chokladglass.

med karameliserade hasselnötter.

En av de stora favoriterna i vårt sortiment!

En tårta som alla tycker om!
ALLERGI INFO: NÖTTER

ALLERGI INFO: SPÅR AV NÖTTER

Brasila

VIP

En riktigt mumsig tårta med vit

En exklusiv tårta bestående av

chokladglass och mangosorbet med

whisky- och chokladglass som toppas

krispiga vita chokladbitar emellan.

med en krämig mörk chokladglasyr.

ALLERGI INFO: SPÅR AV NÖTTER

ALLERGI INFO: SPÅR AV NÖTTER

Macaron

En tårta inspirerad av Frankrike med kola-

Kiddy

Barnens favoritglass:

och cookiesglass som omges av en krämig

Cookies & vaniljglass!

chokladglasyr och franska macarons.

Höjdpunkten på varje barnkalas!

ALLERGI INFO: JORDNÖTTER, GLUTEN, SPÅR AV NÖTTER

ALLERGI INFO: GLUTEN, SPÅR AV NÖTTER

Havanna

En ljuvlig tårta av choklad- och bananglass
med kolasås i mitten. Tårtan toppas med
en krämig mörk chokladglasyr.
ALLERGI INFO: SPÅR AV NÖTTER

Black forest

Mörk chokladglass i kombination
med körsbärsglass.
En gudomlig smakupplevelse!
ALLERGI INFO: SPÅR AV NÖTTER

www.riccardo.se

