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Saftig, grillad stek av kycklinglår med 
knaprigt skinn. Kommer med gurkstavar, 
tjocka fries, ketchup och majonnäs. 

Grillad meteor 69
200 g möra BBQ-marinerade 
spareribs med tjocka fries, 
gurkstavar, ketchup och majonnäs. 

Galaxben 69

Ta 6 köttbullar med gurka  
och tjocka fries. Doppa hela  
konkarongen i ketchup och 
majonnäs.

Stjärnskott 69
6 frasiga kycklingnuggets med
gurka och tjocka fries som du kan 
doppa i ketchup och majonnäs.

Månsten 69
Burgare med köttfärs, bacon, cheddarost 
och ketchup. Plus en redig portion tjocka fries 
med ketchup och majonnäs. Allt det gröna 
(sallad, gurka och tomat) får du vid sidan om. 

Marsianburgare 69

SMASKs favoritmat

Välj ditt tillbehör Dessert
Din rätt serveras med valfritt 
tillbehör och två sorters dipp, 
men du kan även byta ut de två 
dipparna mot en sås. 

Milky Way- 
elixir 15
25 cl. ekologisk minimjölk.

Tillbehör
Tjocka fries
Pasta
Bakad potatis
Råstekt potatis

Stjärnbubblor 29
25 cl. Välj mellan Pepsi, Pepsi Max, 7 UP eller Zingo.

Solstrålar 20
25 cl. ekologisk  
äppeljuice.

Sås
Favoritsås
Pepparsås
Bearnaisesås

Dipp
Ketchup
Majonnäs
Remoulad

En mjukglass 39
En enda av vår härliga mjukglass. 
Dekorera med strössel och såser.

Ät så mycket mjukglass du bara  
orkar, toppad med alla våra  
knapriga, söta toppings och såser.
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Smält  
snö 15
Kranvatten.
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Smask och Hick bor på

Världens Tråkigaste Planet.

Så idag har SMASK släpat med HICK ner till Jorden, och 

de har just landat när de plötsligt får bråttom!

Kan du hjälpa dem att 

hitta vägen till glassen  

innan den smälter?

Kan du gissa vad HICK  

tycker om SMASK?

Hitta bokstäverna och gissa ordet

”Tack för hjälpen”
 säger Smask. Nu känns allt mycket skojigare.

”Vill du hjälpa oss  

att färglägga?”

HICK tycker att

SMASK är _  _  _ 
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