
Det var en gång...
... så börjar de flesta sagor, och så även 

denna.

Året var 1982, när våra föräldrar fann en 
liten kiosk vid kanalen i Söderköping. 

Kanalkiosken som den då hette var nästan 
aldrig öppen. 

När det sedan visade sig att den var till salu 
tvekade de inte utan slog till och köpte den.

Att något unikt behövde säljas var 
en självklarhet.

Hur gjorde man i andra länder där solen 
”alltid” skiner? 

Glass i glas, så klart! Så var idéen framme.

Snart insåg man att det behövdes 
en servering. En större kiosk byggdes. 

Rörelsen döptes om,
Smultronstället skulle det heta och här 

skulle gäster njuta av miljön och de
 komponerade glassarna. 

Den första menyn bestod av 
18 glassuppläggningar.

Redan då insåg man vilken stor roll 
fantasin och bilderna spelade för menyn.

Idag har vi över 80 anställda och 
150 sittplatser.

Menyn består av 60 egenkomponerade
 glassuppläggningar för allas tycken och 

smak.
Vi säljer ca 90 000 liter glass och servar 

ca 180 000 gäster årligen.

Vi hoppas naturligtvis att kunna sprida 
denna glädje i många år till. 

VÄLKOMMEN TILL OSS!



   

Drycker
 Kaffe med påtår          32:-
 Te med påtår. Alla våra tesorter är ekologiska och Fairtrademärkta.   32:-

 Tesorter:
 *Earl Grey Traditionell svart Earl Grey. 
 *Apelsinblom Ett svart te med citrussmak, limeskal och blåklint. 
 *Sommarbris Rooibos med smak av jordgubbar och mynta. Koffeinfritt. 
 *Ananas Grönt te smaksatt med ananas och ringblommor.

 Espresso enkel/ dubbel                  25:- / 30:-
 Caffe Latte Dubbel espresso med varm skummad mjölk i ett högt glas.   36:-
 Cortado Dubbel espresso med varm skummad mjölk i kopp.     36:-   
 Cappuccino Enkel espresso med varm skummad mjölk.     34:-
 Islatte  utan/ med 1 kula vaniljglass.         34:- / 44:-
 Varm choklad med vispad grädde och chokladsås.      36:-

    
 Läsk             28:-  
   Coca-Cola          
 Fanta Apelsin      
 Coca-Cola Zero      
 Ramlösa Naturell/ Citron

 Festis            18:-
 Jordgubb   
 Päron
             
 

 Pajer
 Äppelpaj med vaniljglass, vaniljsås och grädde.      65:-
 Jordgubb/Rabarberpaj med vaniljglass, vaniljsås och grädde.    65:-

 RESTAURANGEN ÄR  KONTANTFRI / WE ARE CASH FREE
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Gottegrisen 40:-
Jordgubbsglass med mjukglass och godis.
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Hokus Pokus 45:-
Chokladglass med mjukglass och våffla.

Tivoli 75:-
Jordgubbsglass med mjukglass, kolasås och smarties.
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Pop It 85:-
Melon- och polkaglass med kolasås och smarties. 

Toppas med minipannkakor och mjukglass.
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Maskgott 90:-
Knäck-, choklad- och jordgubbsglass med kolasås. 

Toppas med godismaskar, kex och strössel.

Pannkakor 65:-
  Pannkakor med vaniljglass och jordgubbssylt.

Toppas med grädde och jordgubbe.

Pannkakan finns ä
ven

 so
m 

gluten
 och lakto

sfri
. 
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Dino Park 85:-
Vanilj- och chokladglass. Toppas med mjukglass, 

liten chokladboll och dinosaurie.

LOLlipop 85:-
Vanilj- och jordgubbsglass med mjukglass och 

karamellpopcorn. Toppas med klubba och L.O.L ägg.

Pastell 85:-
Jordgubb- och blåbärsglass med mjukglass och 

marsmallowgodis.



Twister 85:-
Melon- och ananasglass med mjukglass, 

tuttifruttisås och Twister pinnglass.
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Smiley 85:-
Knäck- och krossadchokladglass med mjukglass och 
chokladsås. Toppas med grädde och chokladpuffar.

Glasslass 85:-
Hallon- och vaniljglass med chokladsås och smarties.

Toppas med mjukglass, strössel och KitKat.
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 Laktosfri 105:-
Laktosfri melon- och krossadchokladglass med 

färska jordgubbar och chokladsås.
 Toppas med laktosfri grädde och marsmallows.

Viktigt att veta:

Vi kan aldrig garantera att våra glassuppläggningar är helt 
allergifria då vi i verksamheten hanterar produkter som 

innehåller allergener. 

På denna sida har vi 3 färdiga förslag.
Våra laktosfria smaker:

• Polka
• Krossadchoklad
• Kokoskola
• Melon
• Ananas

Våra mjölkfria smaker finns som:
(separat skopa används)

• Jordgubb
• Vanilj
• Choklad

Våra sorbetsmaker innehåller inte mjölk men 
kan innehålla spår av från annan glass.

• Mangosorbet
• Jordgubb/flädersorbet

Mjölkfria glassen innehåller soja! 
I mån av tillgång kan vi även erbjuda mjölk och sojafritt 

alternativ.

Vår sockerfria smak är:
• Jordgubb

SOCKERFRI

Sockerfri 105:- 
Sockerfri jordgubbsglass med jordgubbar 

och chokladsås. 
Toppas med grädde och sockerfritt kex.

Mjölkfri 105:-
Mjölkfri vanilj- och jordgubbsglass med mjölkfri 

chokladsås. Toppas med vegansk grädde, 
godis och Oreokex.

MJÖLKFRI

VEGANSK

LAKTOSFRI



Kick Off 135:-
Knäck-, choklad- och polkaglass med  mjukglass samt kolasås.

Toppas med grädde, choklad och medalj.
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Finess 82:-
Mintchokladglass med chokladmousse och 

chokladsås. Toppas med grädde och choklad.

 ”Frieday” 125:-
Knäck-, gräddkola- och jordgubbsglass med mjukglass, jordgubbssås och grädde.

Toppas med salta pommespinnar och minimunk.

Nostalgi 82:-
Pistageglass med noisettesås och vitchokladsås. 

Toppas med grädde, hasselnötter och pistagenötter.
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Yummie 130:-
Choklad-, brownie- och hasselnötsglass med nougattopping och 

skivade bananer. Toppas med grädde och chokladpuffar. 



Wienervals 105:-
Hasselnötsglass och mjukglass med 

noisettetopping och hallonsås. Toppas med grädde 
och guldnougat.

Limone 105:-
Mangosorbet och jordgubb/flädersorbet med färsk 

frukt. Toppas med jordgubbe och passionsfrukt.
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Utan til
lsa

tt m
jölk

Poppis 105:-
Pecan- och gräddkolaglass med saltkolatopping och 

pecannötter. Toppas med grädde.
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Pralin 105:-
Hallon- och romtryffelglass med chokladkräm och 
chokladsås. Toppas med grädde, hallon och tryffel. 



Jamaica 140:-
Citron-, kokos- och romtryffelglass med citron och chokladkräm.

Toppas med grädde, KitKat strössel och skumboll.
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Mexicana 150:-
Pecannötkola-, blåbär-, choklad-, gräddkola-, jordgubb-, 

hasselnöt- och knäckglass med varm fudge, bananskivor samt grädde.



Semester 135:-
Mangosorbet, ananas- och kokoskolaglass med kolasås.

Toppas med grädde och färsk ananas.
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 Summertime 112:-
 Vanilj- och jordgubbsglass med färska jordgubbar, 

jordgubbssås, grädde och maränger.
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Fenix 112:-
Hasselnöt-, knäck- och valnötsglass

med kolasås och grädde.

Edelweiss 112:-
Jordgubb-, melon- och blåbärsglass garnerad med 

hallonsås och grädde.

Jambo 105:-
Vegansk choklad- och vaniljglass med 

choklad och hallonsås samt chokladbrownie . 

VEGANSK



Hallongömma 130:-
Vanilj-, kardemumma- och hallonglass med hallon och vaniljsås.

Toppas med grädde och kex.
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Violetta 140:-
Blåbär- och svart vinbärsglass med vit chokladsås.

Toppas med grädde och rosa choklad.
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Solglimt 130:-
Ananas-, vanilj- och melonglass med färsk melon. 

Toppas med grädde och kex.
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Shake 130:-
Vanilj-, kardemumma- och chokladglass med chokladsås och chokladmjölk. 

Toppas med grädde, KitKat och minimarsmallows.
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Chokladexpressen 105:-
Knäck- och brownieglass med chokladsås och 

chokladmousse. Toppas med grädde.
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Banana Split 105:-
Vanilj-, choklad- och jordgubbsglass med banan,

chokladsås samt grädde.

Mary Poppins 105:-
Polkaglass och mjukglass med polkakross.

Toppas med grädde och polkaparaply.
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Trillingnöt 140:-
Hasselnöt-, valnöt- och pecannötglass med kolakräm och stelnad chokladsås. 

Toppas med grädde, hasselnötter och valnötter.
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Äppel Päppel 140:-
Kardemumma- och äppelpajglass med kolakräm och varmt äpple.

Toppas med grädde, kolasås och karamelliserade popcorn.
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Casino 140:-
Choklad-, valnöt- och gräddkolaglass med varm fudge och chokladhasselnötter.

Toppas med grädde och kex.
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King Kong 130:-
 Lakrits-, choklad- och mjukglass med fudge och lakritssås.

Toppas med grädde och lakritsdumle.



Marengo 140:-
Vanilj-, citronmaräng- och chokladglass med mandariner, bananskivor,

 maränger och chokladsås. Toppas med grädde.
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Birdie nam nam 140:-
Mintchoklad-, polka- och brownieglass med vitchokladsås och chokladmousse. 

Toppas med grädde, rosa choklad och mintchoklad.
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Broadway 150:-
Vanilj- och brownieglass med browniekaka och varm fudge.

Toppas med grädde, marshmallows och choklad.
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Blueberry Hill 145:-
Blåbär- och vaniljglass med vaniljsås.

Toppas med grädde, maränger och havrekaka. 
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Sommarflirt 140:-
Choklad-, jordgubb- och kardemummaglass med vit chokladsås och jordgubbar.

Toppas med grädde, choklad och kex. 
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Wacky Woodoo 130:-
Kokos- och gräddkolaglass med mjukglass och kolasås. 

Toppas med grädde och kolafudge.
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Chokladsväng 130:-
Choklad- och svartvinbärsglass med hallonsås och varm fudge. 

Toppas med grädde och fudgechoklad.
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Pavlova 140:-
Citronmaräng-, ananas- och gräddkolaglass med maränger och citronkräm. 

Toppas med grädde och färsk frukt.
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Salty Lemonrass 140:-
 Citron-, lakrits- och hallonglass med citronkräm och saltlakritssås.

Toppas med grädde och hallon/lakrits strössel.



São Paulo 140:-
Vanilj-, choklad- och gräddkolaglass med chokladmousse. 

Toppad med grädde, passionsfrukt och choklad.
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Rock`n Roll 150:-
Choklad-, knäck-, brownie-, pecan- och krossadchokladglass.

Toppad med chokladsås, donut och grädde. 
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Stjärnskott 145:-
Hasselnöt-, pistage-, pecannötkola-, ananas- och valnötsglass samt noisettesås. 

Toppad med grädde, jordgubbar och nougatbollar.



Swedish Fika 140:-
Gräddkola-, brownie-, äppelpaj- och kardemummaglass med islatte.

Toppad med grädde och 3 godbitar.
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Stay Cool 125:-
Melonglass och jordgubb/flädersorbet med mjukglass och jordgubbssås.

Toppad med Piggelin isglass.

37



38

Dolce Vita 300:-
En rykande glassbomb som rekommenderas att dela på.

Brownie-, gräddkola-, jordgubb-, valnöt-, melon- och knäckglass med frukt och chokladsås.
Toppad med grädde, donut, browniekaka och maränger.


