
Järvastaden

Vi erbjuder massor av läckerheter både till  
företag och privat. Denna folder ger ett smakprov  
på vad vi har att erbjuda. Har du övriga önskemål  

så tveka inte att fråga oss. Vi fixar det mesta!

Beställ helst 3 helgfria dagar innan på: 

08-445 39 40

Catering
& tårtor
ICA Nära Järvastaden



Snittar
• Havets tartar med löjrom
• Räksnittar med mango
• Laxrullar fyllda med kesella, dill och gräslök
• Gravad lax på spett med limesås
• Räkrullar med pepparot och dill
• Tunnbrödssnittar med laxröra
• Chevré med lax och avocado
• Pannacotta med gräslök och löjrom
• Skinksnittar med svamp
• Klassisk skagenröra med sikrom
• Brieost med druvor och örter
• Cambozola med paprika och oliver
• Grillad vitlökspaprika med riven fårost
• Snittar med skärgårdsröra
• Ingefärsglacerad laxkub med rom
• Äppelcheddar på kavring
• Crostini med olivpasta och bärkapris
• Parmaskinka med soltorkade tomater  

och färsk basilika
• Vitlökscrostini med mozzrella,  

tomat och färsk basilika
• Kronärtskocksbotten med löjrom,  

crème fraiche och rödlök

Uppläggningar
Vi erbjuder även olika sorters uppläggningar av  
kall skuret ex. rostbiff, lufttorkad skinka eller rökt/ 
gravad lax. Ring gärna och fråga, eller om du har 
egna önskemål.



Smörgåstårtor
Välj mellan 6, 9, 12 eller 15 bitars
• Ost och skinka
• Lax och skaldjur
• Skinka, lax och räkor
• Rostbiff, ost och skinka
• Räkor
• Parma/mozzarella
• Rostbiff
• Vegetarisk

Bakelser
• Räk och laxbulle
• Räkbulle sol
• Räkbulle pyramid
• Tunnbrödskorg med räkor
• Tunnbrödskorg med parma och oliver
• Tunnbrödskorg med lax



Minst 10 personerBufféer
Italiensk buffé
Parmaskinka med honungsmelon, tre olika sorters  
italiensk salami, mortadella med vitlök, rökt skivat  
kalkonbröst toppat med fågelpastej, tomat-/ 
mozzarella sallad, fyllda crustader med vitlöksost,
grönsallad med tomat och gurka, italiensk potatissallad  
med oliver, rödlök och soltorkade tomater, pastasallad  
med pesto, rödlök, fårost och soltorkade tomater,  
nybakat bröd med olivröra.

Festbuffé 1
Rostbiff, citronmarinerad kycklingfilé, bayonneskinka, 
mimosasallad, lax-/spenatpaj, potatissallad med vinä-
grette, nybakat bröd, smör, dressing, brieost med kex 
och frukt, halloncheesecake.

Festbuffé 2
Parmaskinka med melon, två sorters italiensk salami, 
tomat-/mozzarellasallad, marinerad kycklingklubba, 
pastassallad med ruccola och parmesan, blandad  
sallad med tomat och gurka, tre sorters delikatessostar 
på spett, nybakad ciabatta, smör, kex och frukt, 
citroncheesecake.

Festbuffé 3
Fyllda kycklingfiléer med fetaost och soltorkade  
tomater, grillad rostbiff, gravad lax med hovmästarsås, 
potatissallad med crème fraiche, dijonsenap och gräs-
lök, västerbottenpaj, blandad sallad med tomat och 
gurka, nybakat bröd, smör, dressing, vanilj-/ 
svartvinbärsmousse.

Buffé 1
Parmaskinka fylld med soltorkade tomater, ört-
marinerad fläskfilé, rostade grönsaker, citronmarinerad  
kycklingfilé med limedressing, potatissallad med körs-
bärstomater, fårost och rödlök, blandad sallad med 
tomat och gurka, nybakat bröd, smör, dressing, 
mandeltårta med vispgrädde.

Buffé 2
Grillad rostbiff med pickles och rostad lök, fylld  
serranoskinka med färskostcremé, gravad lax med  
hovmästarsås, potatissallad med crème fraiche, kapris 
och rödlök, grönsallad med tomat, gurka och väster-
bottenost, nybakat bröd, smör, dressing, äppelpaj  
med vaniljsås.

Buffé 3
Grillad rostbiff med pickles och rostad lök, honungs-
marinerad kassler med färskost, varmrökt skinka med 
vindruvor, potatissallad med majonnäs och gräddfil, 
pastassallad med pesto, fårost, oliver och rödlök, 
grönsallad med tomat och gurka, mimosasallad, 
nybakat bröd, smör, dressing.



Buffé 4
Grillad rostbiff med pickles och rostad lök, inkokt lax 
med romsås, potatissallad med majonnäs och gräddfil, 
pepparrotscremé, grönsallad med tomat och gurka, 
nybakat bröd, smör, dressing.

Buffé 5
Inlindade fikon i parmaskinka med pinjenötter, tre olika 
sorters italiensk salami med oliver, helstekt gödkalv 
med pepparrotscremé, grillad vitlöksmarinerad paprika 
med riven fårost, tomat-/mozzarellasallad, medelhavs-
röra med skinka, grönsaker och crème fraiche, pasta-
sallad med oliver och soltorkade tomater, haricots 
verts med tärnad tomat, oliver, rödlök och vitlök, rökta 
räkor på spett med aioli, grissini, nybakat bröd, smör, 
tre olika sorters italienska delikatessostar med päron 
och vindruvor.

Buffé 6
Chilimarinerad fläskfilé med ostcremé på rostade  
grönsaker, ugnsbakad lax med basilika och romsås, 
potatissallad med vinägrette, oliver, rödlök och sol-
torkade tomater, blandad sallad med tomat och gurka, 
nybakat bröd, smör, dressing, fransk chokladtårta.

Buffé 7
Inkokt lax med romsås, honungsmarinerad kassler, 
marinerad kycklingklubba, potatissallad med vinä-
grette, oliver, rödlök och soltorkade tomater, grön-
sallad med tomat och gurka, nybakat bröd, smör, 
dressing, lantbrie med päron och vindruvor,  
flera olika sorters kex.

Buffé 8
Rökt lax med pepparrotscremé, serranoskinka med 
färska fikon, fårostfylld kycklingfilé med marinerad 
zucchini,  paj med västerbottenost, italiensk potatis-
sallad med oliver och soltorkade tomater, grönsallad 
(olika sorter) med tomat och gurka, nybakat bröd,  
smör, dressing.



Landgångar
• Räkor/lax
• Parma/mozzarella
• Skinka
• Rostbiff
• Räkor/skinka/lax

Wraps
• Kyckling
• Lax
• Räkor
• Rostbiff
• Tonfisk

Smått & gott
• Kycklingspett
• Skagenröra (lyx) handskalade räkor
• Vegetarisk quinoasallad, svart/röd
• Ölkorvar, chips och jordnötter

Potatissallad
Upplagt och garnerat på fat: 
Naturell, italiensk, fransk, crème fraiche, balsamico

Engångsmaterial
Du kan även beställa engångsmaterial, såsom tallrikar,  
glas, bestick och servetter.

Dryck
Lättöl, mineralvatten eller läsk.

Beställ gärna extra till din buffé

Annat gott

Pastasallad
Upplagt och garnerat på fat: 
Kyckling, räkor, ost/skinka, vegetarisk

Extra tillbehör
• Tzatziki
• Aioli
• Grevé eller prästost
• Brieost
• Potatisgratäng

• Tomat- och löksallad
• Grönsallad
• Fruktfat
• Exotiskt fruktfat



Tårtor
8, 12 eller 20 bitar:
Victoriatårta
White lady
Snövit
Blue Dreamtårta
Prinsesstårta
Gräddtårta med bär
Frukttårta
Hallontårta
Pastelltårta
Jordgubbstårta
Tryffeltårta 

8 eller 12 bitar:
Belgisk chokladtårta
Nöt- & bärtårta
Chokladmousse
Svartvinbärsmousse
Passionsmousse
Mangomousse 

8 eller 16 bitar:
Moccamoussetårta 

12 eller 20 bitar:
Schwarzwaldtårta 

12 bitar:
Cheesecake med blåbär, hallon eller passion
Morotskaka
Kladdkaka
American brownie

8 bitar:
Madeleinetårta

Blandade godbitar
Småkakor – hel låda (ca 40–50 st)
Vetelängd – kanel, vanilj, pistage
Bullar
Wienerbröd
Delicatobitar
Mazariner

Desserter
Du kan beställa text och bild till tårtan!



Järvastaden

Du kan se veckomenyerna  
innan du beställer. Läs mer  
om kassarna och beställ på  
ica.se/jarvastaden

Med ICA Matkassen vill vi på ICA Nära Järvastaden 
i Sundbyberg förenkla din vardag. Du får en mat-
kasse full av recept och råvaror till goda och varie-
rade middagar för 4 personer. Välj 3 eller 5 dagars. 
Veckomenyerna är framtagna av ICAs kockar och 
dietister för att passa både barn och vuxna. Bara att 
hämta hos oss i butiken.  
Hämta ICA Matkassen måndagar kl 14–20 vid vår 
drive-in på baksidan, vid varumottagningsgaveln. 

Du bestämmer, snabbt och smidigt!

Alla dagar 8–22
ica.se/jarvastaden 
facebook.com/icajarvastaden
Tel 08-445 39 40

Vi kan mat.
Du med.


