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Välkommen till

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

Allergisk?
Fråga vår personal så hjälper vi dig. Alla våra glassar kan 
ha spår av nötter, mandlar & ägg. 
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@glassvillan

www.glassvillan.se

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

Vegansk (därmed mjölk-, ägg- & laktosfri)

QR TIKTOK GLASSVILLAN

Följ oss gärna på våra sociala medier



DRYCKER

GRILLAD MACKA 
& SOPPA
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Bryggkaffe 30 kr
Kaffe latte 
extra shot 5 kr 

40 kr

Cappuccino 
extra shot 5 kr

40 kr

Enkel espresso 25 kr
Dubbel espresso 
extra shot 5 kr

30 kr

Te grönt/svart/ört/rött 30 kr
Chai latte (mjölk eller havremjölk) 45 kr
Varm choklad (mjölk eller havremjölk) 40 kr
Varm choklad med grädde 55 kr
Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite 35 kr
Värmdö Musteri 
äpplemust, mousserande äppelmust eller rabarber

45 kr

TÖRST, kola/kola zero/hallon/citron/fläder 45 kr
Ramlösa naturell/citrus 20 kr
Smakis apelsin/päron/äpple/jordgubb 15 kr
Stilla vatten 50 cl 20 kr

Ost & skinka, hel/halv 65 kr/45 kr
Salami, brie & picklad rödlök 75 kr
Avokado, vit bönröra med röd pesto & picklad rödlök 75 kr

Helgens hemgjorda soppa m. bröd (Veg.)
(helgens smak hittar du i orderappen eller fråga personalen)

95 kr

Serveras varm!



3

Glassbilen

Här har vi goa grejer!

Chokladglass & blåbärsglass
Toppas med chokladsås, chokladcrumble, 

maränger & minimashmallows

  7575 kr

Skogsbäret

Glassigt & bärigt!

Jordgubbsglass & blåbärsglass
Toppas med mjukglass, jordgubbssås 

& godisbitar

  80 kr

Leksaksbilen

En kul glass för de minsta i familjen

Vaniljglass & jordgubbsglass 
Toppas med chokladknappar, svart strut & 

havrekrisp

  65 kr

Jollen

En jolle kommer lastad!

Vaniljglass & mjukglass
toppas med chokladsås, godissmultron

 & godisbit

  760 kr



Pankisar

För stora & små, med glass eller grädde!

Pannkakor med glass eller grädde
Serveras med vår egna sylt

  65 kr

Den där med donut

Inget snack, den tar vi! 

Jordgubbsglass, vaniljglass & chokladglass
Toppas med jordgubbssås, mjukglass, 

minimashmallows & donut

  115 kr

Havsstruten

Belöna dina smaklökar

Salt karamellglass & saltlakritsglass
toppas med mjukglass, havrekrisp, kolasås & 

lakritsflakes

  115 kr
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Brain freeze

Sånt som häder när det är gott...

Kokosglass & salt karamellglass
Toppas med grädde, salt kolasås, rostad kokos & 

guldpärlor

  110 kr



Semlan

Drömmigt

Mandelglass & vaniljglass
Toppas med semmelfyllning, grädde,

 kardemummacrumble & rostad mandel

Vårsol

Krämiga & lena sorbeter

Jordgubbssorbet & ananassorbet
Toppas med jordgubbsås, 

krispiga jordgubbar & färsk ananas
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  120 kr

  110 kr

vår hasselnötsglass fick 
bronsmedalj i 

Svenska Glassmästerskapen 
2022? wow!

Visste du att...

vår glass endast innehåller 
25% luft och “vanlig köpe-
glass” innehåller 50% luft?

Visste du att...
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Kobben

Kokos när det är som bäst!

Kokosglass & chokladglass
Toppas med grädde, chokladsås, kokoschips & 

chokladboll

  120 kr

Rolls-Royce

Bara det bästa är gott nog

Vaniljglass, salt karamellglass & chokladglass. 
Toppas med chokladsås, grädde, 

chokladcrumble & guldpärlor

  130 kr

Gör om, gör rätt

Vaniljglass & chokladglass
Toppas med chokladsås, grädde, 

minimaränger & färsk banan

  125 kr

En ovanligt god klassiker!

Kardemummdanaxel

För dig som älskar kardemummabulle

Brynt smörglass & mandelglass
Toppas med mjukglass, kardemummacrumble,

salt kolasås & guldpärlor

  120 kr
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Amazonen

En tropisk resa för smaklökarna

Ananassorbet & mango/passionssorbet.
Toppas med passionssås, krispig ananas & 

färsk ananas

  120 kr

Kafferast
För kaffeälskaren med guldkant

Kaffeglass, chokladglass & salt karamell-
glass

Toppas med mjukglass, chokladcrumble,  
chokladsås & guldpärlor

  115 kr

vi tillverkar all vår glass & 
mjukglass själva?

Visste du att...



Pit Stop
Ljuvlig kaffekombination

Kaffeglass, vaniljglass & salt karamellglass
Toppas med grädde, kolasås & havrekrisp

115 kr
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Nötknyckarn

För choklad- & nötälskaren 

Pistageglass, chokladglass & hasselnötsglass 
Toppas med chokladsås, mjukglass & rostade 

nötter

  135 kr

Havremoppen

Fri från mjölk men fortfarande glassigt!

Karamellglass & chokladglass 
Toppas med chokladsås, chokladkross 

& guldpärlor 

  105 kr

Hällskotta

Hög njutfaktor!

Mandelglass, vaniljglass & brynt smörglass
Toppas med grädde, kolasås & rostad mandel

  120 kr

Norrlandståget 

Ljuvliga smaker!

Vaniljglass
Toppas med hjortronsylt, grädde & havrekrisp 

  130 kr
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vi är vinnare i kategorin 
Glassmästarens val i Svenska 

Glassmästerskapen 2022?
Glassen är en kardemumma-

glass med brynt smör. Så gott!

Visste du att...

Bärry

Bärigt värre!

Hallonglass, blåbärsglass & jordgubbsglass
Toppas med mjukglass, hallonsås, 

krispiga hallon.

  7115 kr

Visste du att...

Himmelskt, kort & 
gott

Som en äppelpaj, fast lite bättre

Vaniljglass & brynt smörglass 
Toppas med äppelkompott, havrekrisp & 

äppelchips

  120 kr



Uniship
För dig som lastar mycket!

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

120 kr
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Kaffekulan

En italiensk Affogato

En kula vaniljglass
Toppas med en enkel espresso

vi gör många av våra 
tillbehör själva?

T.ex. vår goda äppelkompott.

Visste du att...

allt vårt goda kaffe kommer 
från 

Lykke kaffegårdar?

Visste du att...

Sollenkroken

Lakrits & hallon, vad kan gå fel?

Saltlakritsglass & hallonglass.
Toppas med vår egna mjukglass, hallonsås,  & 

lakritsflakes

  65 kr

  115 kr


