Meny
Glassvillan

Välkommen till

Glassvillan
Hos oss på Glassvillan strävar vi alltid efter att hitta de bästa
smakkombinationerna. Vi serverar vår egentillverkade glass
på ett lekfullt sätt, oavsett om det är med redan välkända
smaker eller med nya och spännande kombinationer.

Allergisk?
Fråga vår personal så hjälper vi dig. Alla våra glassar kan
ha spår av nötter, mandlar och ägg.
Vegansk (mjölk- och laktosfri)

Följ oss gärna på våra sociala medier
Glassvillan
Glassvillan

Vi är ett kontantfritt café, men vi tar givetvis alla
kort samt swish!

www.glassvillan.se
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DRYCKER
Bryggkaffe

30 kr

Kaffe latte

40 kr

Cappuccino

40 kr

Enkel espresso
Dubbel espresso

25 kr

Extra shot 5 kr
Extra shot 5 kr

30 kr

Extra shot 5 kr

Te Grönt/Svart/Ört
Varm choklad
Varm choklad med grädde
Läsk Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite
Värmdö Musteri

Jordgubb/Svart vinbär/Äpple-ingefära/Mousserande äppeldryck

TÖRST Kola/Kola Zero/Hallon/Citron
Ramlösa Naturell/Citrus/Granatäpple
Smakis Apelsin/Päron/Äpple

30 kr
40 kr
55 kr
35 kr
45 kr
45 kr
20 kr
15 kr

SMÖRGÅSAR
Ost
Ost & skinka
Salami & brie
Kikärtsröra

55 kr
60 kr
65 kr
60 kr
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Leksaksbilen

Brandbilen

En kul glass för de minsta i familjen

En glass för jordgubbsälskaren

45 kr

Vaniljglass & jordgubbsglass.
Toppas med chokladknappar, svart strut &
chokladcrumble

85 kr

Vaniljglass & jordgubbsglass.
Toppas med grädde, jordgubbssås,
minimaränger & färska jordgubbar

Stor röd buss

Jollen

Alla får åka med

En härligt fluffig mix

80 kr

Hallonglass & mjukglass.
Toppas med hallonsås & bilgodisar

765 kr

Vaniljglass & mjukglass.
Toppas med chokladsås, minimaränger &
godisstrut
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Sommartåget till
Vindö

Pit stop på Djurö

Sommar på burk

För kaffeälskaren med guldkant

95 kr

Jordgubbsglass, vaniljglass & blåbärsglass.
Toppas med vaniljcrumble & färska bär

95 kr

Kaffeglass & mascarponeglass.
Toppas med salt kolasås, guldströssel,
chokladkulor & ministrutar

Polisbilen
För sommardyrkarna

95 kr

Visste du att...
vi tillverkar all vår glass,
mjukglass och sorbet här
på området?

Mjukglass & blåbärsglass.
Toppas med blåbärssås, vaniljcrumble,
färska blåbär & minimarsmallows
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Visste du att...
du kan boka in ditt företag för
övernattning och event hos
oss?

Hällskotta

120 kr

För den som vill sleva glass

Vaniljglass, rostad mandelglass &
brynt smörglass. Toppas med salt kolasås,
grädde & rostade mandlar

Laddhybriden

105 kr

Gjord på kokosgrädde & rismjölk!

Kokosglass, chokladglass & jordgubbsglass.
Toppas med jordgubbssås & färska bär

Visste du att...
du kan fynda bakverk från
Delicato i vår sommarbutik
på området?
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Turboladdad

Bubblan

För dig som älskar kokos

För den sötsugna

115 kr

Kokosglass & chokladglass.
Toppas med grädde, chokladsås & kokoschips

105 kr

Mascarponeglass & blåbärsglass.
Toppas med grädde, blåbärssås, chookladkross
& minimunk

Rolls-Royce

Dra i handbromsen
vad gott

Bara det bästa är gott nog

En nötig sommardröm

135 kr

Vaniljglass, salt karamellglass & chokladglass.
Toppas med chokladsås, grädde,
chokladcrumble, chokladkross & guldströssel

135 kr

Pistageglass, jordgubbsglass & vispad
jordgubbspannacotta.
Toppas med färska jordgubbar, maränger &
chokladcrumble
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Visste du att...
det goda kaffet vi serverar finns att
köpa här hos oss? Både bryggkaffe
och espressobönor!

Veteranaren

110 kr

För dig med lite finkänsla
Chokladglass & mintglass.
Toppas med grädde, krossad choklad &
chokladsås

Sommarsvalka

125 kr

En oslagbar kombination
Hallonsorbet & mango-passionssorbet.
Toppas med passionssås, krispiga hallon &
färska bär
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125 kr
Ren & skär körglädje
Sommarfriskt

Hallonsorbet, flädersorbet & citronsorbet.
Toppas med hallonsås & färska bär
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Visste du att...

130 kr

Vindö Glass är märket på vår
egna glass som du även kan
köpa med dig hem i halvlitersförpackningar?

Gör om, gör rätt
En härlig klassiker
Vaniljglass & chokladglass.
Toppas med chokladsås, färsk banan,
minimaränger, grädde & rullrån

Dragkroken

Rallybarber

Lakrits & hallon i en symfoni!

Rabarber & jordgubb i sommarskrud

115 kr

Saltlakritsglass & hallonglass.
Toppas med mjukglass, hallonsås & lakritsflakes

120 kr

Vaniljglass & jordgubbsglass.
Toppas med mjukglass, rabarberkompott,
kardemummacrumble & färska jordgubbar
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Folkan

Kardemummdanaxel

En glass för alla, helt enkelt

För dig som älskar kardemummabulle

125 kr

Kokosglass & ananassorbet.
Toppas med rostad kokos, krispig ananas &
färsk ananas

115 kr

Brynt smörglass & mandelglass.
Toppas med mjukglass, kardemummacrumble,
salt kolasås & kopparkrisp

Plattan i mattan

Växla upp

Citron & lakrits när det är som bäst!

För choklad- & pistageälskaren

115 kr

Saltlakritsglass & citronsorbet.
Toppas med lemoncurd, minimaränger, svart
strut & lakritsflakes

135 kr

Pistageglass, & chokladglass
Toppas med mjukglass, chokladsås & rostade
pistagenötter
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Visste du att...
nästan ingen läser våra “visste
du att...”-rutor?
Våra härliga glassar stjäl
tydligen all uppmärksamhet?!

Takboxen

140 kr

För dig som lastar mycket!

Hasselnötsglass, salt karamellglass &
chokladglass.
Toppas med kanderade och
rostade hasselnötter, chokladsås & grädde

Kaffekulan

765 kr

Klassisk italiensk Affogato

Vaniljglass.
Toppas med en enkel espresso

Visste du att...
allt vårt kaffe kommer från
Lykke kaffegårdar?
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