
JORDEN

Saftig, grillet steak af kyllingelår med 
sprødt skind. Kommer med agurke
stave, tykke fries, ketchup og mayo. 

Grillet Meteor 59

Der følger ét valgfrit tilbehør 
og to dip med til din ret. 
Du kan også bytte de to dip 
ud med én sauce.

200 g møre BBQmarinerede spareribs 
med tykke fries, agurkestave, ketchup 
og mayo. 

Galaxeben 59

Snup 6 frikadeller med agurker 
og tykke fries. Dyp bare hele 
baduljen i ketchup og mayo.

Stjernespyd 59
6 sprøde kyllingenuggets med 
agurker og tykke fries, du kan 
dyppe i ketchup og mayo.

Månesten 59
Burger med hakkebøf, bacon, cheddarost  
og ketchup. Plus en ordentlig bunke tykke 
fries med ketchup og mayo. Alt det grønne 
(salat, agurk og tomat) får du ved siden af. 

Mast Marsmand 59

JORDEN

SMASKs yndlingsmad

Mælkevejs- 
eliksir 16
25 cl. økologisk Minimælk.

Tilbehør
Tykke fries
Pasta
Bagt kartoffel
Råstegte kartofler

Stjernebobler 39
25 cl. Vælg mellem CocaCola Classic, CocaCola Zero Sugar,  
Sprite Zero, Carlsberg Sport, Fanta, Schweppes Lemon eller Danskvand.

Solstråler 18
25 cl. økologisk 
æblejuice.

JORDEN

JORDEN

DessertVælg dit tilbehør

Sauce
Favoritsauce
Pebersauce
Bearnaisesauce

Dip
Ketchup
Mayo
Remoulade

En enkelt softice 29
En enkelt af vores herlige softice. 
Pynt med søde toppings og saucer.

Spis al den softice, du kan, 
og pynt med alle vores sprøde,  
søde toppings og saucer.
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Ta’ selv softice 39

JORDEN

Smeltet 
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Postevand.



Smask og Hik bor på

Verdens Kedeligste Planet.

Så i dag har SMASK slæbt HIK med til Jorden, og de er 

kun lige landet, da de pludselig får travlt!

Kan du hjælpe dem med 

at finde vej til isen

inden den smelter?

Kan du gætte, hvad HIK 

synes om SMASK?

  Find bogstaverne og gæt ordet

HIK synes at

SMASK er _  _  _  _

”Tak for hjælpen”
 siger Smask. Nu er det hele alligevel lidt sjovere.
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”Vil du hjælpe os med 

at få lidt farve på?”


