
 Festmat 
 – för alla tillfällen!

Plankor • Smörgåstårtor • Landgångar • Pajer • Smörgåsar • Stubbar • Weekendtårtor



Beställ din festmat hos oss! Det är lätt att servera, smakfullt upplagt och ger dig 
extra tid med dina gäster. Ska du ha födelsedagskalas, konfirmation, studentfest, 
bröllopsfest, personalfest eller bara en lugn hemmakväll med lite extra gott? 
”Smaka” på vad vi har att erbjuda! I denna broschyr presenterar vi vårt utbud. 
Sedan är det upp till dig att bestämma – vad väljer du? Vårt buffékök står redo!  
Du är välkommen att antingen ringa eller besöka oss. Vi står alltid till er tjänst!

Tänk på att beställa i god tid. Tårtor beställer du senast kl 13:00 dagen innan  
och plankor 4 dagar före avhämtning. 

Oj! Helsingborg Oj! Åstorp
Telefon: 042-18 70 75 Telefon: 042-595 75 
Fax: 042-18 73 30  Fax: 042-514 10
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Gör festen ännu bättre! 
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En svensk klassiker!

Rostbiff, kassler, fläskfilé, ananas, 
vindruvor, passionsfrukt, kiwi, 
melon, tomathalvor fyllda med 
remoulad, rostad lök, pickles.

Tillbehör: 
Potatissallad

OBS! Minimum  
8 personer

Exotisk planka

Grillplanka 

Bjud dina vänner på en 
”smakresa”, som tar dem till 
sydligare breddgrader!

Italiensk mortadella, 
parmaskinka, veneto- 
salami, marinerad 
kyckling klubba,  
paj med grönsaks-
blandning och 
mozzarellaost, 
marinerad 
parmesanost, 
marinerade champinjoner, 
marinerade vitlöks klyftor, vitlöksost, 
körsbärstomater, fikon och galiamelon, 
grissinistänger, röd paprika och persilja.

Tillbehör: 
Pastasallad med svarta och gröna kärnfria oliver,  
rödlök, ruccola, soltorkade tomater i basilika.  
Sås av cremé fraiche och pesto. Ciabatta & smör.

OBS! Minimum 8 personer

Italiensk planka

Herrplanka
Retar smaklökarna rejält  
– både på herr och dam!

2 sorters kalkonbröst,  
2 sorters salami, 3 sorters 
ölkorv, kallrökt skink innanlår,  
soltorkade tomater, oliver, 
cornichons, rädisor, kiwi, 
melon, ananas, fikon, 
passionsfrukt,  
bröd & smör.

OBS! Minimum 8 
personer

Överraska med något spännande 
– en planka som bjuder på många 
exotiska smakupplevelser!

Rostbiff, kassler, fläskfilé, kyckling,  
3 sorters ost, 10-12 olika exotiska 
frukter (beroende på säsong),  
bröd & smör.

OBS! Minimum 8 personer
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Fiskfat

Oj!-plankan

Alltid lika gott - till vardag och fest! 

Välj mellan våra 2 varianter:

Lyx: Ägg, räkor, lax, skinka, rostbiff, lever pastej, 
fläskroulad, saltrulle, 2 sorters ost och garnering

Vardag: Ägg, räkor, skinka, prickig korv, 
leverpastej, saltrulle, brieost och garnering.

Landgångar

En riktig “dunder-macka”, som alltid  
sitter där den ska!

Ägg, räkor, lax, rostbiff, ost och garnering  
i en härlig kombination.

Oj!-mackan

Har du någon speciell favorit? Då finns möjlighet 
att välja en delikatesstallrik, som t ex rostbiff, 
kalkon eller lax.
Fråga gärna om du är osäker.

Delikatesser på fat

En festlig kväll med lite smått & gott  
och goda vänner!

En ostbricka med 5 sorters ost, rädisor, vindruvor, 
päronhalvor, paprika, oliver och ostkex.

Ostbricka

Pajer
En god hemmalagad paj – bara att  
sätta in i ugnen sen är det klart. 

Vi har många goda smaker att erbjuda:

Några exempel: Ost & skinka, lax, köttfärs, 
bacon, biff, vegetarisk, kyckling, skaldjur, 
tacos, Västerbotten m fl.

Överraska med något friskt 
och gott från havet!

Räkor (skalade eller med skal), 
varmrökt lax, färskrökt lax, 
crabsticks, ägghalvor med 
peppar rotsvisp, melon, kiwi, 
carambole, färska fikon, 
ananas, gröna ärtor,  
sparris, grönsallad,  
hov mästar sås, romsås, 
bröd & smör.

Vår mest prisvärda planka!

Marinerade kycklingspett, 
kycklingklubba, skivor av 
kalkonbröst, soltorkade 
tomater, oliver, vindruvor, 
melon, jordgubbar eller 
annan frukt efter 
säsong.

Tillbehör: 
Sås av creme fraiche och 
ajvar, grönsallad med 
couscous, bröd & smör
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Vad kan väl vara så gott som en 
smörgåstårta.

Vi har 3 olika sorter att välja mellan 
och för att det ska passa alla, så finns 
smörgåstårtorna i lite olika utföranden.

Rostbiff
Garnering: Rostbiff, tomat, gurka, remoulad, 
rostad lök, cornichons, syltlök, paprika, 
persilja och sallad.

Fyllning: Pastej/gurkmix och fruktsallad

Skinka
Garnering: Skinka, tomat, gurka, ananas, 
pepparrotsvisp, frukt, persilja och sallad

Fyllning: Pastej/gurkmix och fruktsallad

Räkor & lax
Garnering: Räkor, lax, gurka, citron, ägg, 
svart rom, pepparrotsvisp, paprika, dill  
och sallad

Fyllning: Räksallad och fruktsallad

Storlekar:

4-6 pers 14-16 pers

6-8 pers 20 pers

10-12 pers 25 pers

Smörgåstårtor

Stubbar
Stubben är en avlång  
smörgåstårta för 3-4 personer.

Rostbiff
Garnering: Rostbiff, tomat, gurka, remoulad, 
rostad lök, cornichons, syltlök, paprika,  
persilja och sallad.

Fyllning: Pastej/gurkmix och fruktsallad

Skinka
Garnering: Skinka, tomat, gurka, ananas, 
pepparrotsvisp, frukt, persilja och sallad

Fyllning: Pastej/gurkmix och fruktsallad

Räkor & lax
Garnering: Räkor, lax, gurka, citron, ägg,  
svart rom, pepparrotsvisp, paprika, dill  
och sallad

Fyllning: Räksallad och fruktsallad

Weekendtårtor
Weekendtårtan är en liten rund  
smörgåstårta för 2-3 personer. 

Rostbiff
Garnering: Rostbiff, tomat, gurka, 
remoulad, rostad lök, cornichons, syltlök, 
paprika, persilja och sallad.

Fyllning: Pastej/gurkmix och fruktsallad

Skinka
Garnering: Skinka, tomat, gurka, ananas, 
pepparrotsvisp, frukt, persilja och sallad

Fyllning: Pastej/gurkmix och fruktsallad

Räkor
Garnering: Räkor, gurka, citron, ägg,  
pepparrotsvisp, paprika, dill och sallad

Fyllning: Räksallad och fruktsallad
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Carambola
Carambola kommer ursprungligen från Indonesien. Nu odlas den i alla 
tropiska länder. 

Frukten har en frisk syrlig smak - den är på långt håll släkt med harsyra och 
det är oxalsyra som ger den speciella smaken. Frukten är först gulgrön och 
blir mörkgul då den mognar. Den är god både omogen och mogen. Frukten 
skalas inte, utan man skär den i tunna skivor och äter den naturell. 

Dadlar
Dadlar växer i torrt, subtropiskt klimat, men måste ha fukt för rötterna.  
De är kända för att växa i oaser. Frukterna hänger i stora klasar under 
palmens bladkrona.

Frukterna är avlånga, ca 4 cm långa, med blankt, litet sprött skal. De kan  
vara ljusbruna eller brunsvarta. Fruktköttet är gulbrunt, mjukt smältande 
och smaken inte alls så söt som hos torkade dadlar.

Dadlar är goda som snacks och i fruktsallad. Den söta smaken ger också  
en fin brytning i sallader.

Drakfrukt/pitahaya, röd
Pitahaya är en slags kaktusfrukt. Av den röda sorten finns en mängd  
arter. Den röda har ganska stora, mer eller mindre röda fjäll som skal.  
Det äts inte. Fruktköttet är mycket saftigt och det är antingen rött eller  
vitt med en mängd små svarta kärnor, som går att äta. Smaken är mild,  
söt och aromatisk.

Fikon
Fikonet kommer förmodligen från Mindre Asien. Träden tillhör 
mullbärssläktet och det finns numera spritt i varma, subtropiska och 
tropiska områden. 

Fikonet har mjukt vitrosa-rött fruktkött med en mängd små kärnor, som 
man äter. Smaken är sötsyrlig, inte alls söt som hos de torkade fikonen. 
Frukterna har ljusgrönt eller mörkblått skal. Man delar frukten och äter 
innanmätet naturellt som dessert eller till t ex kallt, skivat kött. Skalet äts 
också om det inte känns för tjockt.

Kiwano
Den kallas på engelska även “Horned melon”. Frukten har gult, hårt skal 
med små “horn”. Fruktköttet är vackert grönt, mycket saftigt och påminner i 
konsistensen lite om kärnhuset i en gurka. Smaken är milt uppfriskande och 
påminner om banan med lime. Det är fruktköttet som äts. Dela och skeda ur.  
God att blanda med andra exotiska fruker.

Kiwi, grön
Kina är kiwins ursprungsland och frukten kallas även kinesiskt krusbär.  
Den är inte alls släkt med krusbär, men har frisk och syrlig smak som 
påminner litet om våra krusbär.

Fruktköttet är klargrönt med små svarta kärnor. Mogen frukt ger efter för 
lätt tryck. Man skalar frukten och äter hela innanmätet. Kiwin är C-vitaminrik.

Litchi
Litchi är en valnötsstor frukt med tunt, hårt, sprött skal och vitt saftigt 
fruktkött med utsökt smak, som påminner litet om muskatdruva.

Man skalar frukten genom att göra ett hål på skalet med nagel eller kniv  
och sedan drar/petar man av skalet. Mitt i frukten finns en hård kärna 
som man inte äter. Litchi äts naturell. Frukterna är först ljusbruna och blir 
rödbruna då de mognar.

Tamarillo
Tamarillo tillhör samma familj som tomat och kallas ibland “trädtomat”. 

Frukterna är ovala, ofta med spetsiga ändar. Färgen är först gulorange och 
frukterna blir då de mognar mer eller mindre mörkröda beroende på sort. 
Smaken är speciell, friskt syrlig med en litet besk nyans i skalet. Frukterna 
påminner mycket om tomaten med saftigt, geléartat fruktkött med kärnor 
mitt i frukten och fastare kött nära det tunna skalet.

Physalis
Physalis kallas ibland “kapkrusbär”. Den tillhör samma familj som potatis, 
är en 1-2 meter hög ört och kommer ursprungligen från Peru. Frukterna ser 
närmast ut som körsbär, omslutna av ljusbrunt, papperstunt uppblåst foder.

Man äter hela frukten som är ljusgrön-gulorange. Fruktköttet är saftigt 
och mjukt med en mängd små mjuka kärnor. Smaken är frisk, fyllig och 
litet syrlig. Man äter frukten naturell. Den är vacker som dekoration på 
efterrätter.

Exotiska frukter ingår i en del av Oj’s plankor/fat. Här är några exempel på de frukter vi använder:



Pris/pers. Minst 8 pers.

Exotisk planka ………………………… 140:-
Grillplanka ……………………………… 130:-
Vegetarisk planka …………………… 140:-
Italiensk planka ………………………… 175:-
Herrplanka ……………………………… 140:-

OJ! planka ………………………………… 140:-
Frukt & ost ……………………………… 115:-
Fruktplanka ……………………………… 105:-
Pris/pers. Från 1 pers.

Fiskfat ……………………………………… 165:-
Beställning min 4 dagar före avhämtning.

Prislista – festmat för alla tillfällen!
Tänk på att beställa i god tid. Tårtor beställer du senast  

kl 13:00 dagen innan och plankor 4 dagar före avhämtning. 

Plankor

4-6 pers …………………………………… 300:-
6-8 pers …………………………………… 400:-
10-12 pers ……………………………… 600:-
14-16 pers ……………………………… 820:-

20 pers …………………………………… 980:-
25 pers …………………………………1.200:-
Beställning senast kl 13:00 vardagen före.

Smörgåstårtor

Pris/pers.

Kassler ……………………………………… 90:-
Rostbiff ……………………………………… 95:-
Skinka ………………………………………… 95:-

Kalkon ………………………………………… 95:-
Lax …………………………………………… 100:-
Beställning min 4 dagar före avhämtning.

Delikatesser på fat

3 pers.

Räkor ……………………………………… 115:-
Rostbiff …………………………………… 115:-

Skinka ……………………………………… 115:-

Weekendtårtor

4 pers.

Räkor/lax ………………………………… 195:-
Rostbiff …………………………………… 195:-

Skinka ……………………………………… 195:-
Sill …………………………………………… 210:-

Stubbar
Oj! Helsingborg
Tel. 042 - 18 70 75 
Fax. 042 - 18 73 30
Carl Krooks g. 30
252 25 HELSINGBORG

Oj! Åstorp
Tel. 042-595 75 
Fax. 042 - 514 10
Trädgårdsg. 40
265 36 ÅSTORP

Välkommen att ringa eller faxa in din beställning!
www.icaoj.se

Oj! Mackan ………………………………… 60:-
Vardagslandgång ………………………… 70:-

Lyxlandgång………………………………… 90:-
Landgångar

Små pajer …………………………………… 40:-
Stora pajer ………………………………… 80:-
Västerbottenpaj ……………………… 120:-

Pajer

Räkor ………………………………………… 50:-
Lax ……………………………………………… 50:-
Rostbiff ……………………………………… 50:-

Skinka ………………………………………… 50:-
Ost ……………………………………………… 50:-
Sill ……………………………………………… 50:-

Bakelser

Räkor ………………………………………… 40:-
Lax ……………………………………………… 40:-
Rostbiff ……………………………………… 40:-

Skinka ………………………………………… 40:-
Ost ……………………………………………… 40:-
Ägg & sill …………………………………… 40:-

Snittar

Räkor ………………………………………… 65:-
Lax ……………………………………………… 60:-
Rostbiff ……………………………………… 50:-

Skinka ………………………………………… 45:-
Ägg & sill …………………………………… 45:-
Ål ……………………………………………… 65:-

Smörgåsar

Pris/pers.

Ostbricka ………………………………… 110:-
2 pers.

Hjärtformad tårta med räkor …… 105:-

Övrigt

Räkor ………………………………………… 70:-
Tonfisk ………………………………………… 70:-

Kyckling ……………………………………… 70:-
Skinka ………………………………………… 70:-

Sallader 
inkl bröd & smör

Finns i flera olika smaker, som t e x ost & skinka,  
lax, köttfärs, bacon, biff, vegetarisk, kyckling,  
skaldjur, tacos m fl.



Oj! Helsingborg
Telefon: 042 - 18 70 75 
Fax: 042 - 18 73 30 
Carl Krooks g. 30 
252 25 HELSINGBORG

Oj! Åstorp
Telefon: 042 - 595 75 
Fax: 042 - 514 10 
Trädgårdsg. 40 
265 36 ÅSTORP

www.icaoj.se
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Festmat – för alla tillfällen!


