
Ica Norrmalm 

Cateringmeny 

 
 

Ring oss på 0950-105 30  



Ica Norrmalm - Cateringmeny 

Har ni ett speciellt önskemål eller andra frågor eller funderingar?  
Ring oss på 0950-105 30 så svarar vi på era frågor 

 

Förrätter och snittar 

Räk & laxbakelse 69:- 

Tunnbrödsrulle med skagenröra 15:- 

Crostini med färskost, parmaskinka och pinjenötter 15:- 

 

 

 

Desserter 

Vaniljpannacotta med skogens bär 49:- 

Mintchokladpannacotta med hallonkompott 49:- 
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Har ni ett speciellt önskemål eller andra frågor eller funderingar?  
Ring oss på 0950-105 30 så svarar vi på era frågor 

 

Plankor 

Till alla plankor ingår potatissallad, smör och bröd. 

Minsta beställning 6 personer, levereras kalla. 

 

Sweetchilimarinerad rostbiff 

Butikens grillade rostbiff med sweetchiliglaze 100:- 

 

Exotisk planka 
Alternativ 1: 

8-10 exotiska frukter, rostbiff,  

källarrökt nötrulle och rökt kalkon 115:- 
Alternativ 2: 

8-10 exotiska frukter, rostbiff,  

källarrökt nötrulle och rökt kalkon. 

2 sorters dessertost, kex, päron och vindruvor 140:- 

 

Grillplanka 

Grillad karre, rostbiff, fylld kotlettrad,  

kycklingsdrums, aioli, mimosasallad,  

ädelostdressing och 2 sorters melon 140:- 

 

Norrmalmsplanka 

Grillad fläskfilé, grillad kycklingfilé, ölkorv,  

salami, oststavar, morotsstavar, gurkstavar,  

fefferoni, oliver, aioli och fetaostdressing 160:- 

 

 

 

Vegetariska alternativ finns! 
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Smörgåstårta 

Minsta beställning 6 personer. Pris per bit. 

 

Tårta 1: Skinka och hamburgerkött 

Leverpastejröra, skinkröra, kaviargrädde,  

rökt skinka hamburgerkött, räksallad,  

ägg, tomater, gurka, persilja 50:- 

 

Tårta 2: Lax och räkor 

Skagenröra, ishavsröra, kaviargrädde, lax,  

räkor, ägg, räksallad, tomater, gurka, persilja 50:- 

 

Tårta 3: Ost och skinka 

Ost & skinkröra, kalkon & mimosaröra,  

crème fraiche, ost, rökt skinka, dallassallad,  

ägg, tomater, gurka, persilja 45:- 
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Har ni ett speciellt önskemål eller andra frågor eller funderingar?  
Ring oss på 0950-105 30 så svarar vi på era frågor 

Dagens lunch 

Levereras varmt på vardagar mellan 10.00-14.00 

Minsta beställning 6 personer. 

 

Tacogratäng 80:- 

Lasagne 80:- 

Pastagratäng med kyckling eller skinka 80:- 

Ost och skinkpaj 80:- 

Kycklingpaj 80:- 

Laxpaj 80:- 

 

 

 

Pubbricka 

Minsta beställning 2 personer. 

 

2 sorters ölkorv, 2 sorters salami, lagrad ost,  

marinerade vitlökar, oliver, morotsstänger,  

gurkstavar, nachochips och aioli 89:- 

 

 

 

Tårta 

10 bitar 
 

Princesstårta 

Sockerkaksbotten, hallonsylt, vaniljkräm,  

grädde, marsipanlock med ros 249:- 
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Sallader 

Till alla sallader ingår bröd, smör och dressing. 

Minsta beställning 6 personer. 

 

Melonsallad med fetaost och kyckling 65:- 

Kycklingsallad med sweetchilimarinerad pasta 65:- 

Ost och skinksallad med sweetchilimarinerad pasta 65:- 

Skink och kalkonsallad med matvete 65:- 

Laxsallad med mathavre 75:- 

Ceasarsallad 75:- 

 

 

 

Smörgåsar 

 

Fylld baguette – skinkröra eller kycklingcurryröra 40:- 

Tekaka med ost, skinka och mimosasallad 30:- 

Fralla med ost, skinka och grönsaker 25:- 

Räkmacka med ägg och majonnäs 60:- 

Grov salami och briemacka 35:- 
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Har ni ett speciellt önskemål eller andra frågor eller funderingar?  
Ring oss på 0950-105 30 så svarar vi på era frågor 

 

Tacobuffé 

Kan levereras varm eller kall.  

Minsta beställning 6 personer. 

 

Tacofärs, tortillabröd, nachochips, salsa,  

aioli, riven ost, sallad, tomat, gurka, majs. 90:- 

 

 

 

 

Tillbehör till maten 

Läsk eller lättöl 15:- 
Bröd och smör 10:- 

Plastbestick och servett 2:- 

Byt ut potatissalladen mot potatisgratäng 15:- 
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Allmän information 

- Order lämnas tre helgfria dagar innan leverans, vid större  

sällskap så snabbt som möjligt. 

- Backar återlämnas senast två dagar efter leverans, debitering 

á 100 per back tillkommer om återlämning uteblir. 

- Avbeställning ska ske senast klockan 12.00 dagen före  

leveransdatum. Vid sen avbeställning debiteras 75% av 

kostnaden. 

 

 

 

Utkörningspriser inom tätort 

Under vardagar, måndagar – fredagar till kl 18.00 100:- 

Under helger, fredag från kl. 18.00 till söndag kl 20.00 250:- 

Storhelger 500:- 

 

Utkörning utanför tätort enligt överenskommelse 

 

Hämtning av backar 75:- 

 

 

 

Behöver ni en lokal till festligheterna? 

Lyckans byastuga 076-763 25 40 

Furugården 076-113 42 28 

Tuvträsk byastuga 073-181 28 62 

Ruselegården 0950-133 40 

Stacken, Hedlunda 070-384 68 41 

Fogdstugan, Abborträskliden 070-200 78 70 


