BESTÄLLNING

HÖST MYS MED

HOLLANDERS GLASS

Strävan efter att minimera svinnet

HOL LAND E RS
GL ASS

känns självklar och det är
anledningen till att vi bjuder in dej
att beställa glass på hemsidan.
Tillverkning sker efter beställning
och inget behöver kasseras.
Beställning av höst- & vinter
sortimentet inklusive gourmet
ligger ute på hemsidan:
15:e september - 11:e oktober

*

Välkommen med din beställning!

www.hollandersglass.se

Joachim Hollander
Glassmakare

Det är jag som är grundare av
Hollanders Glass och min passion och
nyfikenhet ligger i att upptäcka nya
smakkombinationer. Jag strävar efter en
balans mellan klassiska smaker och det
oväntade. Hoppas du upplever min
glass god, unik och personlig.

HOLLANDERS GLASS
Bergavägen 8A, 441 43 Alingsås
mobil 0702-81 11 40

www.hollandersglass.se

Dagarna blir kortare och de
mysiga höstkvällarna fler. Våra
bord dukas vackert med linneduk
och levande ljus. Vänner bjuds
hem för att tillsammans njuta av
lugnet efter en varm och skön
sommar.

Höstmarknad
Nolbygård
29 SEPT

HÖSTEN HOS HOLLANDERS
Hösten präglas av smaker i säsong och av Hollanders Gourmetsortiment där glassmakaren komponerat
en hel maträtt där glassen har en central roll. Köper du glass ur gourmetsortimentet skickar vi med
inspirerande recept och serveringsförslag.

2 höjdpunkter under hösten där du får möjlighet att
prova delar av höstens & vinterns sortiment.

På höstmarknaden kommer Hollanders
Glass erbjuda 4 smaker ur höst &
vintersortimentet att avnjutas direkt och
det kommer även finnas möjlighet att lägga
beställning.
Under ”Lights in Alingsås” håller Pop-Up
Gelaterian på Plangatan 7 öppet utvalda
kvällar och serverar då varma drycker i
kombination med glass. Under dessa kvällar
finns det även möjlighet att hämta ut
beställd glass allteftersom den produceras.
Aktuella öppettider och information hittar
du alltid enklast på Hollanders glass sociala
kanaler.

CH ÉVR EG LA SS & S UDAC H IG EL ATO: 115 KR / 55CL
Chèvreglassen, hämtar inspirationen från Medelhavet och
tillverkas av getost från lokala Skattegårdens Ost som bland annat
levererar till KOKA och Restaurang FAMILJEN i Göteborg.
Med inspiration från Japan presenteras en gelato tillverkad av
citrusfrukten Sudachi som påminner om Yuzu. Sudachi växer
endast i Tukushimadistriktet ca 20 mil från Japans matmecka,
Osaka.

Serveringsförslag för efterrätten med Sudachigelato

Serveringsförslag för
förrätten med Chèvreglass.

H ÖSTE N S & VIN T ER NS SM AK ER: 99 KR / 55 C L
Ovanstående 2 smaker återfinns i gourmetsortimentet och säljs
endast hos Hollanders Glass och inte hos några återförsäljare.
Ordinarie sortiment på burk presenteras på hemsidan den 15:e
september. Beställning kan ske från 15:e sept - 11:okt. Utvalda
delar kommer finnas hos Ekobutiken Planeten och hos några
andra samarbetspartners.

Redan nu kan vi avslöja att
Den andra smaken är:
en av smakerna är: Polkagris Grekisk Dröm på Fjällko.

E LD RIMN ER MATH AN T VER K :
Hollanders glass känner en stolthet över att stora delar av
sortiment är certifierat. Detta är ett bevis på att du köper ett riktigt
mathantverk som både är hållbart, etiskt och utfört av en
glassmakare som tillverkar glassen från grunden med stor del
lokala råvaror. Hollanders Glass kommer medverka vid SM i
mathantverk i oktober.

Eldrimner är ett nationellt
resurscentrum.

SM i mathantverk går av
stapeln i Malmö 17-18 okt.

