
Kristianstad • din riktiga matbutik

Vi gör Kristianstad godare!

Festligt 
och gott  

Beställning
044-20 84 83
044-20 84 89

Kvantumkökets meny, 
till vardag och fest!



Uppvaktning? Fest? Högtid?
Smörgåstårtor: 
2 vardagar innan kl. 12

Uppläggningar & snittar: 
4 vardagar innan kl. 12

Smörgåsar & baguetter:
2 vardagar innan kl. 12

Anlita oss på ICA Kvantum när
det gäller mat. Vi fixar festmaten
till alla tillfällen och högtider. 

Tänk bara på att du gör din
beställning i god tid så vi kan
uppfylla dina önskemål!

Rondell
Innehåller: Räkor, ägg, skinka, fruktsallad,
2 sorters ost, tomat, gurka, apelsin, persilja
majonnäs, p-visp, druvor, smör/bröd

Italiensk Buffé
Innehåller: 2 sorters salami, lufttorkad skinka, morta-

della, mozzarella, 2 italienska ostar, tapenade, grana
pedano, oliver, pastasallad, crostini & baguette.

Minst 6 pers. Beställes 4 vardagar i förväg

Stor Rondell
Innehåller: Räkor, ägg, rostbiff, skinka, remou-
lad, rostad lök, fruktsallad,tomat, gurka, apel-
sin, majonnäs, p-visp, smör & bröd

Lyxrondell
Innehåller: Räkor, ägg, lax, rostbiff, remoulad,
rostad lök, 2 sorters ost, majonnäs, p-visp,
citron, dill, tomater, druvor, oliver, smör & bröd

99:-/pers

49:-/pers

59:-/pers

65:-/pers



Skink, kassler, 
eller kalkonfat
Innehåller: Kallskuret kött, fruktsallad, cocktailtomat,
melon, ananas, sallad och ärtskott.
Minst 6 pers. Beställes 4 vardagar i förväg

Rostbiffsfat
Innehåller: Rostbiff, remoulad, rostad lök, pickles,
ananas, sallad och ärtskott.
Minst 6 pers. Beställes 4 vardagar i förväg

Laxfat
Innehåller: Varmrökt & kallrökt lax, sparris, tomat
med svart kaviar, avocado med pepparrotsvisp,
sallad, ctron och dill.
Minst 6 pers. Beställes 4 vardagar i förväg

Exotisk Planka
Innehåller: Välj mellan två sorters kallskuret kött
(t.ex. skinka,     kalkon, lax eller rostbiff) 8 sorters
frukter efter säsong, potatissallad och brieost.
Minst 6 pers. Beställes 4 vardagar i förväg

B U F F É

F A T

I våra festfat ingår pota-
tisgratäng, potatissallad
och grönsallad. 
Minst 6 pers. Beställes minst 4 vardagar innan.

99:-/pers

99:-/pers

99:-/pers

89:-/pers



Kycklingtårta
Innehåller: Creme fraiche baserad kycklingfyllning med
lök, paprika och ananas. Dekoration: Säsongens frukter.

Finns i storlekar: 4, 6, 8 portioner. 
Beställes minst 2 vardagar innan.

Räk-/Laxtårta
Innehåller: Räk- och äggkräm, kaviarkräm & fruktkräm
Dekoration: Räkor, lax, svart caviar, tomat, gurka, citron,
dill & persilja.

Finns i storlekar: 5, 10, 15, 20 portioner
Beställes minst 2 vardagar innan.

Rostbiffstårta
Innehåller: Räk/äggkräm, kaviarkräm & fruktkräm
Dekoration: Rostbiff, ananas, remoulad, vindruvor,
rostad lök, tomat & persilja.

Finns i storlekar: 5, 10, 15, 20 portioner
Beställes minst 2 vardagar innan.

Smörgåstårta Räkor
Innehåller: Räk-/äggkräm, kaviar-/fruktkräm.
Dekoration: Räkor, tomat, gurka, citron, dill.

Finns i storlekar:  5, 10, 15, 20 portioner.
Beställes minst 2 vardagar innan.

Ost- /Ost & Salamitårta
Innehåller: Mjukost, soltorkade tomater, 
svarta oliver, gräslök &  paprika.
Dekoration: Cocktailtomat, svarta oliver, 
brieost, salami och färsk timjan.

Finns i storlekar: 4, 6, 8 portioner.
Beställes minst 2 vardagar innan.

T Å R T O R

Kvantumtårtan
Innehåller: Creme fraiche baserad räk- och 
laxfyllning med pepparot, ägg och kryddor.
Dekoration: Lyxräkor, lax, ägg, gurka, 
citron, sallad & dill.

Finns i storlekar: 4, 6, 8 portioner.
Beställes minst 2 vardagar innan.

60:-/pers

60:-/pers

60:-/pers

55:-/pers

60:-/pers

55:-/pers



Under jultid finns
även jultallrikar, jul-
rondeller och jul-

landgångar!

Silltårtor
finns under påsk
& midsommar!

Picnic Box
“Till utflykten”
Innehåller:
Kycklingklubba, paj, spett med köttbullar,
stark korv, coctailtomater, lufttorkad
skinka, ost, potatissallad & frukt.

Minst 6 personer.
Beställes 2 vardagar i förväg.

79:-/pers

Lyxlandgång
Innehåller:
Bröd, smör, sallad, räkor, ägg,
majonnäs, lax, rostbiff, remoulad,
skinka, saltrulle, p-visp, fruktsallad,
2 sorters ost, tomater, gurka,
citron, dill, persilja, smör & bröd

Beställes 2 vardagar i förväg innan
klockan 12.00.

68:-/pers



ICA Kvantum i Kristianstad 
– en av regionens ledande dagligvarubutiker
med utpräglad matprofil och hög servicegrad.
ICA Kvantum kombinerar hög kvalitet med låga
priser och med ett sortiment på över 20.000
artiklar är vi det naturliga valet när det gäller
dagligvaror. Kom och upplev en matbutik
utöver det vanliga, med matglädje och där du
får service och matinspiration från vår kunniga
och serviceinriktade personal. Att det går att
förena hög kvalitet med låga priser är ICA
Kvantum ett levande bevis på. Hos oss får du
extra mycket god mat för pengarna och du kan
lita både på kvalitén och på priset. 

Välkommen till din bästa mataffär!

Kristianstad
Tel: 044-20 84 80

Vi gör Kristianstad godare!




