Meny
Glassvillan

BESTÄLL HÄR

1. Scanna qr-koden
2. Låt en person i sällskapet beställa för att allt ska komma
på samma order.
3. Ange bordsummer, betala med kort eller swish.
4. Klart! Nu jobbar vi med din beställning!
Har du problem eller frågor?
Tillkalla personal så hjälper vi dig!

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.
Vegansk (därmed mjölk-, ägg- & laktosfri)

Följ oss gärna på våra sociala medier
@glassvillan_visby

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

www.glassvillan.se

Förrätter
Liten Caesarsallad
Kycklinglårfilé sous vide
serveras tillsammans med
hemgjorda krutonger, Breda
Blicks egna caesardressing,
bacon och parmesanost
99kr

För de små

Liten Räkmacka

Vår egen lasagne gjord på
traditionellt vis 99kr

Lasagne

Räkor serveras på levainbröd
tillsammans med hemslungad
majonnäs, kokt ägg, picklad
rödlök och sallad
129kr
(laktosfri)

Köttbullar
serveras med potatis & sås
99kr

Huvudrätter
Varmrökt lax
Varmrökt lax serveras tillsammans med
färskpotatis, sallad och aioli
189kr
(laktosfri, glutenfri)

Gotländsk Falafel
Falafel gjord på gotlandslinser.
Serveras tillsammans med romansallad, krutonger, rostade kikärtor och
vegansk caesardressing
169kr
(laktosfri, vegansk)

Caesarsallad

Lasagne
Vår egen lasagne gjord på
traditionellt vis 159kr

Carnita á la Breda Blick
Breda Blicks långbakade fläskkarré
serveras tillsammans med hemgjorda
crostinis, sallad, pico de gallo, picklad
morot och rödlök samt yoghurt
(laktosfri)
189kr

Räkmacka

Kycklinglårfilé sous vide serveras tillRäkor serveras på levainbröd tillsamsammans med hemgjorda krutonger,
mans med hemslungad majonnäs, kokt
Breda Blicks egna caesardressing, baägg, picklad rödlök och sallad
con och parmesanost
(laktosfri)
169kr
189kr

DRYCKER
Bryggkaffe

30 kr

Kaffe latte
Cappuccino
Enkel espresso
Dubbel espresso

40 kr

Te grönt/svart/rött

30 kr

Kombucha, vit (Livli)

66 kr

Kombucha, svart (Livli)

66 kr

Juice
Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta
Sprite
Loka Citron
Loka Naturell
Stilla vatten

19 kr

Alkoholfri öl
Alkoholfri Briska
Alkoholfritt mousserande vin
Alkoholfritt vin, flaska

37 kr
25 kr
32 kr

29 kr
29 kr
29 kr
29 kr
29 kr
29 kr
29 kr
45 kr
45 kr
59/245 kr
245 kr

VITA VINER

VIN & ÖL

La Mèridionale Blanc

85/ 340 kr

Cono Sur Bicicleta Gewürtstraminer

115/460 kr

Groiss, Gemischter Satz

105/420 kr

RÖDA VINER

La Mèridionale Rouge

85/ 340kr

Garnatxa de Cérvoles

135/540 kr

Barbera d’ asti Valdevani

120/480 kr

ROSÈ
La Mèridionale Rosé

95/380 kr

Groiss, Hasenhaide Rosé

110/440 kr

BUBBEL
Mont Ferrant Brut Nature

135/540 kr

Boschendal Brut

125/500 kr

ÖL

Sleepy Bulldog 33 cl
Wisby pils, 33 cl
Mariestad, 50 cl

69 kr
69 kr
69 kr

Jollen

Leksaksbilen

En jolle kommer lastad!

En kul glass för de minsta i familjen

60 kr

Vaniljglass & mjukglass
toppas med chokladsås, godissmultron & godisbit

65 kr

Vaniljglass & jordgubbsglass.
Toppas med chokladlinser, svart strut &
havrekrisp

Glassbilen

Skogsbäret

Här har vi dragit fram goa grejer!

Här går det undan

80 kr

75 kr

Chokladglass & blåbärsglass
Toppas med chokladsås, minimarshmallows,
chokladcrumble & maränger

Jordgubbsglass & blåbärsglass
Toppas med mjukglass,
jordgubbssås & godisbitar

Den där med donut

Kafferast

Inget snack, den tar vi!

För kaffeälskaren med guldkant

115 kr

Jordgubbsglass, vaniljglass & chokladglass
Toppas med jordgubbssås, mjukglass,
minimashmallows, donut & strut

110 kr

Kaffeglass, chokladglass & salt karamellglass
Toppas med mjukglass, chokladcrumble &
chokladsås, chokladdekor

Strandhäng

Plattan i mattan

När du hittat något perfekt!

En sån smakexplosion!

115 kr

Kokosglass & jordgubbsglass
Toppas med mjukglass, jordgubbssås,
havrekrisp, kokosflakes & jordgubbar

105 kr

Citronsorbet & lakritsglass
Toppas med lemoncurd, minimaränger,
lakritsflakes & strut

120 kr

Visste du att...
Vi gör vår mjukglass och glass
själva?

Polisbilen
För blåbärsdyrkarna

Blåbärsglass
Toppas med mjukglass, blåbärssås,
minimaränger & blåbär

Solsting
Krämiga & lena sorbeter i symfoni!

Jordgubbssorbet &
mango- & passionssorbet
Toppas med passionssås och färska
jordgubbar

Visste du att...
vår gelato endast innehåller
25% luft och “vanlig köpeglass” innehåller 50% luft?

105 kr

I scream, Ice cream

Kardemummdanaxel

I dream, ice cream

För dig som älskar kardemummabulle

115 kr

Cheesecakeglass & salt karamellglass
toppas med kolasås, grädde & havrekrisp

120 kr

Brynt smörglass & mandelglass
Toppas med mjukglass, kardemummacrumble,
salt kolasås & guldpärlor

Rolls-Royce

Brandbilen

Bara det bästa är gott nog

För dig som brinner för glass!

135 kr

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

110 kr

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

115 kr

Visste du att...
Glassvillan även finns på Värmdö i
Stockholm?
Där öppnade första Glassvillan 1 april
2021.

After Rauk
Oj,så gott!
Mintchokladglass
Toppas med mjukglass, chokladkross &
chokladsås

Saffranspannkaka
Gotländsk tradition
Saffranspannkaka
Serveras med grädde & salmbärssylt

95 kr

Svävaren

Kobben

Som på moln!

Kobbegott!

120 kr

125 kr

Cheesecakeglass & blåbärsglass
Toppas med blåbärssås, havrekrisp & blåbär

Kokosglass & chokladglass
Toppas med grädde, chokladsås, kokoschips &
chokladboll

Dra i handbromsen,
vad gott!

Friskis & Sötis

Hold your horses!

Frisk citron möter söt jordgubbe

130 kr

Pistageglass & Jordgubbsglass
Toppas med mjukglass, jordgubbssås, rostade
pistagenötter & jordgubbar

125 kr

Jordgubbssorbet & citronsorbet
Toppas med rabarberkompott, jordgubbar och
färsk mynta

110 kr

Less is more
No words needed
Chokladglass & brynt smörglass
Toppas med chokladsås & havrekrisp

Havsstruten

Tredje gången gillt

En strut till havs!

En ovanligt god klassiker!

115 kr

Salt karamellglass & lakritsglass
toppas med mjukglass, kolasås, havrekrisp &
lakritsflakes

125 kr

Vaniljglass & chokladglass
Toppas med chokladsås, grädde,
minimaränger & färska jordgubbar

Havremoppe
på sommarbete

Hällskotta

Fri från mjölk men fortfarande glassigt!

Hög njutfaktor!

105 kr

Karamellglass & jordgubbsglass
Toppas med jordgubbssås, färska jordgubbar &
chokladdekor

120 kr

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

Pit stop

Nötknyckarn

Ljuvliga smaker!

Nötigt & chokladigt

115 kr

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

135 kr

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

Sommartåget

7110 kr

Visste du att...

Sommar på burk

Hallonglass, blåbärsglass & vaniljglass
Toppas med havrekrisp & färska bär

Visste du att...
Glassvillan tog guldmedalj och
bronsmedalj i svenska glassmästerskapen 2022? wow!

120 kr

Rallybarber

Som en rabarberpaj, fast glassigare!
Vaniljglass & jordgubbsglass
Toppas med mjukglass, rabarberkompott,
kardemummacrumble & jordgubbar.

125 kr
Uniship
För dig som lastar mycket

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

65 kr

Visste du att...
vi gör många av våra
tillbehör själva?
Tex vår goda toppingsåser.

Kaffekulan
En italiensk Affogato

En kula vaniljglass
Toppas med en enkel espresso

Visste du att...
Breda Blick har varit
pensionat och restaurang
sedan 1864?

Sollenkroken
Lakrits & hallon, vad kan gå fel?
Saltlakritsglass & hallonglass.
Toppas med mjukglass, hallonsås, & lakritsflakes

115 kr

