
Fika med Eleonores 
Karlskronaguide 

Karlskrona är mest känt som örlogsstaden med sin marinbas, 

vackra skärgård och sköna natur. Men det finns så mycket mer att 

uppleva än bara öliv och sevärdheter. Staden kan under 

sommarhalvåret upplevas genom god mat, fika och shopping. Detta 

är min guide till mitt Karlskrona i sommar! 

 

Caféer/Konditorier: 
Lennarths Konditori- Antrikt konditori som är ett av Gylles 3 ställen i Karlskrona. 

Här kan du äta goda bakelser, kondisbitar, småkakor och smörgåsar. De har en 

mängd olika tesorter. Sitt på deras solterass eller uteservering. 

Rekommendation: Chokladmuffins eller Tvillingar 

Norra Kungsgatan 22 

 

Systrarna Lindqvists Café och Hembageri- Här kan man sitta och fika som i 

mormors vardagsrum. I deras lokal som doftar nybakat kan man sitta och avnjuta 

goda bullar och kakor. Personalen är mycket omtyckt och de kommer gärna fram och 

frågar om påtår. 

Rekommendation: Kanelbulle 

Borgmästaregatan 3 

 

Glassiären- Stans mest kända glassbar där kön ringlar sig lång alla tider på dagen 

när det är öppet. Här äter du glass i mängder då du köper antal smaker och inte 

kulor. De har allt från kulglass till mjukglass i många smaker. 

Rekommendation: 1 smak och mjukglass(få en smak kulglass med valfri mjukglass) 

Stortorget 4 

 

Waynes Coffee- Som alla andra Waynes har de gudomlig kladdkaka och goda 

varma drycker. I sommar dyker även deras Frappes, islatte och smoothies upp på 

caféerna. 

Rekommendation: Smoothie med passion och jordgubb 

Borgmästaregatan 20 

 

 

 

 



Restauranger/lunchställen: 
Utkiken Bryggareberget- Bufférestaurang med olika teman varje dag. Och som 

namnet utlovar har de utkik och utsikt över hela Karlskronas centrumö, Trossö, och 

en bit ut i skärgården. Nu på sommaren har de även öppet vissa kvällar. 

Kärleksstigen, Bryggareberget 

 

Tokio Sushi- Som det låter så är detta ett sushiställe med många alternativ att 

beställa. De har färdiga mixar eller om du vill skräddasy din egen rätt efter menyn. De 

har även rätter såsom sashimi och varmrätter. De har få sittplatser så bästa är att 

sätta sig längs kajen eller i en park. 

Borgmästaregatan 19 

 

Stars & Stripes- En sportbar- och restaurang med de klassiska hamburgarna, 

stekarna, nachotallriken etc. Här hänger alla på uteserveringen i sommar så kom dit 

och möt gamla och nya vänner! 

Stortorget 2 

 

Nya Skafferiet- Delikatessbutik som även har lunchbuffé eller meny med sallader 

och varmrätter. Här kan du även handla delikatesser över disk till middagen eller till 

din picnic. 

Rådhusgatan 9 

 

Två Rum & Kök- Mysig restaurang med klassiska restaurangrätter. Det som är 

speciellt med denna restaurang är deras olika fonduer. Där får du kött/fisk/fågel, 

såser, tillbehör och en gryta, ät så mycket du orkar! För ett pris kan du äta mycket, de 

fyller på skålarna när du ätit upp. 

Södra Smedjegatan 3 

 

Antons bar och matsal- Trevlig restaurang med en liten klassisk meny. 

Restaurangen är mest känd för sin musselfrossa på tisdagar där du kan just frossa i 

olika musselrätter, pommes, bröd och aioli. Restaurangen är med i Whiteguide och 

blev 2012 Karlskronas bästa restaurang. 

Ronnebygatan 42 

 

Shopping: 
Wachtmeister Galleria- Shoppinggalleria med butiker som JC, Cubus, Guldfynd, Din 

Sko, Systembolaget, ICA etc. De har även frisör, bank, spel- & tobaksaffär och annat 

välbehövligt. 

Borgmästaregatan 

 

 

 



Affärshuset Kronan- Shoppinggalleria med många klädbutiker såsom Gina Tricot,  

Sisters/Brothers, Kappahl, MQ, Jack& Jones, Stadium etc. 

Ronnebygatan 

 

Enkla- Mysig inredningsbutik med små saker för alla åldrar. Jag gillar speciellt deras 

köksavdelning med söta och praktiska saker! 

Borgmästaregatan 7 

 

Elit Choklad- En av stans två chokladbutiker. Här gör de tryfflar och praliner själva 

men det finns även askar, chokladkakor och annat gott. Perfekt presentbutik men 

även för tillfällen när man är riktigt sugen på något gott! 

Ronnebygatan 43 

 

T-boden- Te- och kaffebutik med massor av olika smaker på lösvikt eller färdiga 

påsar. Här kan du även hitta alla tänkbara tillbehör som tesilar, tekannor, 

kaffekoppar, chokladbitar etc 

Rådhusgatan 11 

 

Uteliv/Nattklubbar 

 
Harrys/Sliver- Bered dig på stora Tequilas, svettigt dansgolv och stor lokal. De har 2 

dansgolv med olika musikgenres och många sittplatser för den som vill vila sina fötter 

en stund. Det är här de yngsta festarna håller till men även mycket blandade åldrar 

Ronnebygatan 38 

 

Stars & Stripes- Uteservering som är perfekt för sena kvällar över en öl eller ett glas 

vin. De har infravärme-pelare runt om så du kan sitta länge utan att frysa! Många 

platser inne för den frusne. Olika DJs spelar musik. 

Stortorget 2 

 

Nivå- Perfekt ställe när du vill ta en drink eller cocktail och bara sitta och prata. I 

sommar öppnar de även upp nattklubben! 

Norra kungsgatan 1 


