


Mat för alla tillfällen! 
Vi på ICA Kvantums delikatessavdelning har 
alltid arbetat efter tesen att mat inte bara 
ska vara en fröjd för gommen utan också en 
fest för ögat. Med svenska råvaror av fi naste 
kvalitet, personal med ett stort yrkeskunnande 
och med kundens bästa för ögonen vågar 
jag påstå att våra delikatesser uppfyller båda 
dessa kriterier! Här fi nns mat för alla tillfällen! 
Oavsett om du behöver en god lunchbaguette, 
kallskuret till festen eller smörgåstårta till
 släkt kalaset så är det ICA Kvantum du ska
          kontakta. Vi ger även tips på hur du
                  kan kombinera våra olika rätter
    och vilka tillbehör som passar 
        till vilket kött till exempel. Med 
   ICA Kvantums delika-
                     tesser får du god mat 
      till ett vettigt pris – och 
     en massa tid över till 
                                    annat!

    Välkommen in!

Diana Jensen
Ansvarig Kallskänken
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Tv-macka
Räkor, ägg, rostbiff, rostad 
lök, remouladsås, rökt lax, 
2 sorters ost

Räksmörgås
Räkor, tomat, gurka, citron, 
dill, ägg
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Lyxlandgång
Räkor, ägg, ål, rökt lax, skinka, 
frukt sallad, rostbiff, rostad lök, 

remoulad sås, kassler, 2 sorters 
ost

Baugetter
Köttbullar
Köttbullar, sallad, rödbets sallad

Räkor
Räkor, sallad

Tonfisk
Tonfisk, sallad

Ost & Skinka
Skinka, ost, tomat, sallad
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Landgång med räkor
Räkor, ägg, fruktsallad, kassler, 
pastej, rostbiff, skinka, ost

Landgång
Ägg, sill, skinka, frukt sallad, 
rostbiff, pastej, kassler, ost
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Kalkonbricka
Kalkonbröst, tomater, 
gröna ärtor, sparris, 
ananas, gurka

Kasslerbricka
Kassler, gurka, ananas, 
sparris, paprika, tomater, 
champinjoner
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Laxbricka
Gravad lax, räkor, musslor, 
champinjoner, sparris, 
sallad, sås

Kycklingbricka
Grillad kyckling, champin-
joner, rödlök

Rostbiffbricka
Rostbiff, tomater, syltlök, 
sparris, champinjoner, gurka, 
rostad lök, remouladsås B
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Ostbricka
3 sorters ost, vindruvor, 

paprika

Exotisk planka
Ananas, melon, kiwi, kassler, 
rostbiff, kycklingspett, 
8 sorters frukt efter säsong

Vid köp av Exotisk planka
ingår även Ostbricka
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Potatissallad

Potatisgratäng
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Smörgåstårta, Skinka
Skinka, ananas, vindruvor, apelsin-
skivor, persika, kiwi, sallad, persilja

Smörgåstårta, 
• Lax och Räkor
• Räkor
Räkor, (rökt lax), tomat, gurka, 
citron, svart kaviar, ägg

Vi kan även erbjuda
vegetariska smörgåstårtor
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Smörgåstårta, Rostbiff
Rostbiff, paprika, rostad lök, syltlök, 
pickles, remouladsås, sallad, persilja

Matjestårta
Grovbrödbotten, fyllning 
med sill, hackad rödlök, 
hackad gräslök
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Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt
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Räktårta (2 pers.)

Räkor, tomat, gurka, 
citron, dill, ägg

Rostbifftårta (2 pers.)

Rostbiff, tomat,  sallad, rostad 
lök, remouladsås
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