Hos oss har du alltid minst

24 smaker glass att välja mellan.
Bägare, våffla eller någon av våra
uppläggningar, valet är ditt.
Vi har även alternativ för dig som är
mjölk-, laktos- eller glutenintollerant.

Priser
1 kula i bägare eller våffla

22:-

2 kulor

32:-

3 kulor

40:-

4 kulor i bägare

45:-

För de minsta

Jolle

Ångbåt

Kyrkbåt

Ost-indienfarare

Barnbägare med 1 kula glass, strössel,
Kex och dekoration.

Jollen är perfekt om du redan skaffat
dig en stor båt men känner att du har
plats för det lilla extra. Den kan liksom
hjälpa dig att ro hela måltiden iland.
Självklart kan Jollen användas helt ensam för den där lilla korta men trevliga
utflykten.
Jollen består av ett riktigt kexigt skrov
som vi fyller med två kulor glass och
ringlar över med en smarrig topping.

Ångbåten är vår minsta meny men
mångas favorit. Här får du ett skrov
byggt av Mjukglass och en valfri
glasskula bildar styrhytt. Skorstenen
består av en kexrulle och hela skapelsen bäddas in i en topping som du själv
väljer smaken på.

En riktig klassiker! 3 kulor glass byggs
stadigt på en lång köl av banan. Högst
upp toppar vi med grädde och topping.
Nu är det bara att försöka ro hela
skapelsen i hamn, till din hjälp har du
åror bestående av salta pinnar.

3 valfria kulor glass bildar ett smakrikt skrov som skyddas av en rymlig
överbyggnad i mjukglass. Barlasten
består av en riklig mängd ostkrokar
som gör skutan redo för vida vatten.
Låt den bara hålla god fart in i hamn
innan skeppsråttorna tar över.

Pris: 35:-

Pris: 62:Pris: 46:-

Pris: 64:-

Pris: 43:-

Mjukglass
Liten

27:-

Stor

35:-

Topping/Strössel

5:-

Nyhet!

Nyhet!

Segelbåt

Vikingaskepp

Lyxkryssare

Isbrytare

Visst kan man segla på Dellen! Hos oss
gör vi det utan vind men i 3 kulor glass
och med ett segel av en mjukglassfylld
våffla. För att du inte helt skall tappa
greppet strör vi ut valfritt strössel på
däck.

Vikingaskeppet är till för dig
som gillar vida vatten.
Med 5 kulor glass kommer du att
känna dig sådär lagomt stöddig,
dessutom lägger vi till grädde,
topping och sköldar av digestive som
garanterar dig att gå säker över öppet
hav. Nu återstår det bara att plundra
semesterkassan och hugga in.

Här är glassen för den kräsne.
Kölen av banan göms av 10 kulor glass.
Som kronan på verket hittar vi såväl
grädde, topping, strössel och skorstenar av kex.
Vi råder dig att ta god tid på dig för
att navigera lyxkryssaren rätt, den
kräver ett visst djup för att få plats.

Isbrytaren kan med fördel användas till
att få samtalet att lossna om det börjar
kännas frostigt kring bordet.
Med 1 banan, 2 delicatobollar och inte
mindre än 17 kulor glass omgivna av
grädde, strössel och topping så tror vi
att mättnadskänslan infinner sig.
Dela den med en vän eller försök att
sluka den själv.

Pris: 69:-

Pris: 129:-

Vi serverar även:
Färska Smooties
Hembakat fikabröd
Smörgåsar
Varma Toast
Vi har Öppet alla dagar kl. 12-21
hela sommaren fram till vecka 32.

Pris: 249:-
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Pris: 69:-

Nyhet!

För mer information om öppettider,
Lägergård, camping och minigolf:
Hemsida: Dellenbaden.se
Adress:
Norrboån 302
820 62 Bjuråker

Hälsinglands
största glassbar!

