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Marka ,,La Bottega” powstała z pasji oraz ponad 10 letniego 

doświadczenia w produkcji lodów rzemieślniczych. 

Nasze lody wytwarzane są na bazie najlepszych składników 

według klasycznej włoskiej szkoły lodziarskiej.

W naszej ofercie wyróżniamy cztery linie produktów: 

Classico  - lody klasyczne na bazie mleka i śmietany

Delizioso - najróżniejsze kombinacje smakowe na bazie

  lodów klasycznych

Sorbetto  - 100% wegańskie sorbety owocowe oraz orzechowe

Alcoli - lody alkoholowe

MLEKO, ŚMIETANA, OWOCE 

to podstawa do stworzenia każdego, 

nawet najbardziej wymyślnego smaku.

Klasyczne włoskie gelato 
w najlepszym wydaniu.



Lody

CLASSICO



SMAK

Śmietanka

Karmel

Czekolada

Wanilia

Mascarpone

Orzech laskowy

Orzech włoski

Prażony migdał

Orzech archaidowy

Pistacja

CENA ZA 1 KG

25,00 zł

27,00 zł

27,00 zł

27,00 zł

28,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

32,00 zł

Ceny netto (VAT 5%)
Produk standardowo pakowany w kuwetę 5l (plastik). 
Na zamówienie możliwość pakowania w kuwety 5l (inox), 
2,5l (inox/plastik) lub bemar 7,3l (konserwatory pozzetti)

Lody w 100% z czystą etykietą na bazie mleka oraz śmietany. 
Brak emulgatorów takich jak diglicerydy kwasów tłuszczowych 
oraz sztucznych substancji zagęszczających, które zastąpione 
są naturalnymi składnikami z nasion roślin strączkowatych 
takich jak drzewo karobowe oraz guar.



Są to najróżniejsze wariacje smakowe na bazie 
lodów z linii "CLASSICO", przelewane kremami 
orzechowymi, czekoladą lub owocami.

Lody

DELIZIOSO



SMAK

Śmietanka z kajmakiem

Kinder 

Oreo

Solony karmel

Kawa latte

Cookies

Jagoda

Mięta z czekoladą

Sernik z truskawkami

Jogurt z wiśnią

Jogurt z mango

Kokos z białą czekoladą

Mascarpone z marakują

Mascarpone z mango

Róża

Lawenda

Matcha latte

Brownie

Chałwa

Snikers

CENA ZA 1 KG

27,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

29,00 zł

29,00 zł

29,00 zł

29,00 zł

29,00 zł

29,00 zł

29,00 zł

30,00 zł

Ceny netto (VAT 5%)
Produk standardowo pakowany w kuwetę 5l (plastik). 
Na zamówienie możliwość pakowania w kuwety 5l (inox), 
2,5l (inox/plastik) lub bemar 7,3l (konserwatory pozzetti)





Sorbetto to w 100% wegańskie sorbety bez tłuszczy oraz 

białek pochodzenia zwierzęcego. Tak jak w przypadku 

lodów CLASSICO nie zawierają emulgatorów oraz 

sztucznych substancji zagęszczających.

SMAK

Cytryna 

Limonka

Czarna porzeczka

Jabłko

Marchewka

Truskawka

Pomarańcza

Grejpfrut

Granat

Mango

Ananas

Marakuja

Czarny bez

Malina

Aloes

Gorzka czekolada

Matcha

Pistacja

CENA ZA 1 KG

25,00 zł 

27,00 zł 

27,00 zł 

27,00 zł 

27,00 zł 

27,00 zł 

28,00 zł 

28,00 zł 

28,00 zł 

28,00 zł 

28,00 zł 

30,00 zł 

30,00 zł 

32,00 zł 

32,00 zł 

29,00 zł 

30,00 zł 

34,00 zł

Ceny netto (VAT 5%)
Produk standardowo pakowany w kuwetę 5l (plastik). 
Na zamówienie możliwość pakowania w kuwety 5l (inox), 
2,5l (inox/plastik) lub bemar 7,3l (konserwatory pozzetti)



lody 
alkoholoweALCOLI



Alkohol w lodach ? Dlaczego nie !

Bazą lod w alkoholowych jest czysty alkohol.

Łącząc alkohol z odpowiednimi dodatkami możemy 

uzyskać smaki nawiązujące do popularnych drink 

w oraz koktajli alkoholowych.

SMAK

śliwka w piwie - browar kormoran

piwo miodowe - browar kormoran

wino białe

prosecco - Gancia

prosecco z malinami - Gancia

Aperol Spritz

Martini Bianco

Mohito - Bacardi

Jack Daniels 

CENA ZA 1 KG

35,00 zł

35,00 zł

36,00 zł

38,00 zł

39,00 zł

41,00 zł

41,00 zł

41,00 zł

44,00 zł

W przypadku lodów alkoholowych
czas realizacji zamówienia 
wynosi 5 dni.

Ceny netto (VAT 5%)
Produk standardowo pakowany
w kuwetę 5l (plastik). Na zamówienie
możliwość pakowania w kuwety 5l
(inox), 2,5l (inox/plastik) lub bemar 7,3l
(konserwatory pozzetti)





Prowadzisz kawiarnię, restaurację lub 
małą cukiernię i szukasz na sezon letni 
prawdziwych rzemieślniczych lodów ?

Jesteś szefem kuchni i potrzebujesz 
najwyższej jakości produktu wraz 
z gotową kartą deserów ?

Czy może szukasz pomysłu na swój 
własny biznes i chcesz otworzyć z nami 
swoją własną lodziarnię ?

Zajrzyj, napisz, zadzwoń!

www.lodziarnia-labottega.pl
kontakt@lodziarnia-labottega.pl

+48 795 111 727

WSPÓŁPRACA
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