
CATERING
Delikatesser



Ostbricka 
Ingredienser: Morbier, St Agur, 
Appenzeller, marinerade par-
mesan, fikon marmelad, 
2 sorters kex, vindruvor, 
jordgubbar & physalis.

Brickor

Ska du fira? - Inga problem!
Vi fixar festen!
Hos oss hittar du allt för festen
Oavsett om det är firmafest, bröllop 
eller födelsedagsfest så har Maxi ICA 
Stormarknad Ljungby maten för just 
din fest. Vad sägs om chark- och de-
likatessfat, buffé eller smörgåstårtor? 
Vi gör allt för att festen ska bli lyckad.

Frågor och beställningar: 0372-85 863/865
www.ica.se/ljungby

Brickor
Mackor
Plankor

Smörgås-
tårtor

Tårtor
Bakelser

Ostbricka 
Ingredienser: Morbier, St 
Agur, Appenzeller, mari-
nerade parmesan, fikon 
marmelad, 2 sorters kex, 
vindruvor, jordgubbar & 
physalis.Ostbricka

Brickor

Ska du fira? - Inga problem!

Vi fixar festen!
Hos oss hittar du allt för festen
Oavsett om det är firmafest, bröllop 
eller födelsedagsfest så har Maxi ICA 
Stormarknad Ljungby maten för just 
din fest. Vad sägs om chark- och de-
likatessfat, buffé eller smörgåstårtor? 
Vi gör allt för att festen ska bli lyckad.

Frågor och beställningar: 0372-85 863/865
www.ica.se/ljungby

Brickor
Mackor
Plankor

Smörgås-
tårtor

Tårtor

Plockbricka
Ingredienser: Serrano, cho-
rizo salami, Milano salami, 
2 sorters ölkorv, manche-
go, oliver, kronärtskocka, 
melon, vindruvor & grissini 
pinnar. 

Fiskfat
Ingredienser: laxpaté, varm-
rökt lax, rökt makrill, bohus-
röra, örtsås, baguette, ana-
nas & vindruvor. 

Plockbricka

Fiskfat

Lax & Räkbakelse

Räkmacka

Rostbiffsmacka

Smörrebröd!
Landgång!

Smörrebröd
vårt hembakade rågbröd med räkröra, dansk leverpastej 
& rostbiff.

Landgång
Lyxräkröra, källarökt skinka, mimosasallad,arboga leverpastej, 
kallrökt lax, hovmästarsås och stenbitsrom.

Lax & Räkbakelse 
bakelse med laxröra, persilja, kallrökt lax 
och handskalade räkor. Räkmacka

handskalade räkor med majonnäs 
och ägg på tekaka från bageriet.

Rostbiffsmacka
Rostbiffssmörgås: rostbiff & potatissallad på 
tekaka från bageriet.

Mackor

Tillval
Mer info 

nästa uppslag
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Smörrebröd
Dansk leverpastej, spättafilé med remouladsås, rostbiff med 
remouladsås. 

Smörrebröd
Dansk leverpastej, spettafilé med remouladsås, rostbiff med 
potatissallad.



Italiensk buffé

Sommar/Student

Italiensk buffé Planka
Minst 5 personer
Parmaskinka med mozzarellaost, lufttorkad salami med ruccola och parmesan, marinerad kycklingfile med parmesan, 
pastasallad med salami, potatisgratäng, oliver, soltorkade tomater, tapenade och brödpinnar, duetto och brieost, bröd.

Sommar/Student Planka
Minst 5 personer
kycklingklubba eller drumssticks, grönsallad med cocktail 
tomater, gurka, fetaost, vattenmelon, pesto  pasta med 
ruccola, salami, soltorkade tomater, bruschetta skinka och 
bel magro salami, hetsås, melon
brie och druvor, baguetter.

Plankor
BESTÄLL MINS 2-3 DAGAR I FÖRVÄG 

MINST 5 PERSONERS

Buffé

Exotisk Planka

Buffé Planka
minst 5 personer
bakad laxsida med citron och örter, romsås, marinerad fläskytterfile, kycklingfile, potatissallad eller gratäng, brieost och druvor, bröd.

Exotisk Planka 
minst 5 personer minst 3 dagar i förväg
7-8 sorters frukter, kycklingspett, lime marinerade räkor, rostbiff med rostad lök och cornichons, duetto och brieost, potatissallad 
eller potatisgratäng, baguetter eller kex.

Tillval

Potatissallad
Hemmagjord med purjolök.

Bröd
Från vårt bageri.

Potatisgratäng
gratäng med västerbottenost.

Plankor
BESTÄLL MINS 3-4 DAGAR I FÖRVÄG 

MINST 5 PERSONERS

Sommarplanka
Sommarplanka
Minst 5 personer
kycklingklubba eller drumssticks, grönsallad med cock-
tail tomater, gurka, fetaost, vattenmelon, pesto  pasta 
med ruccola, salami, soltorkade tomater, bruschetta 
skinka och bel magro salami, hetsås, melon
brie och druvor, baguetter.
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Vegetariskt/Veganskt alternativ
Vi skräddarsyr efter dina önskemål 

Går även att få laktos/mjölkfri.
Glutendfri och laktosfri.

Vegetariskt & Veganskt alternativ
Vi skräddarsyr efter dina önskemål



Rostbiffstårta

Favoriten

Laxtårta

Vegetarisktårta

Rostbiffstårta
Rostbiff och exotiska frukter
Välj mellan åtta olika fyllningar:
räksallad, skinksallad, mimosasallad, tonfiskröra, lever-
pastej, äggröra,broccoliröra, tomat&kesoröra.

Favoriten 
Skinka, handskalade räkor och ägg
Välj mellan åtta olika fyllningar:
räksallad, skinksallad, mimosasallad, tonfiskröra, lever-
pastej, äggröra,broccoliröra, tomat&kesoröra.

Laxtårta
Rökt lax, handskalade räkor och ägg
Välj mellan åtta olika fyllningar:
räksallad, skinksallad, mimosasallad, tonfiskröra, lever-
pastej, äggröra,broccoliröra, tomat&kesoröra.

Vegetarisktårta
Garnering med ost och exotiska frukter, vid andra öns-
kemål är ni välkomna att kontakta kallskänken.

Smörgåstårtor
BESTÄLL MINST 2-3 DAGAR I FÖRVÄG 

STORLEKAR; 3,4,6,8,10,12,15,20 PERSONERS

Vegetarisk tårta
Vegetarisk tårta



Snittar
4 olika sorter
• Kavring med kallrökt lax och färskost. • Honungsmelon med Parmaskinka.
• Mozzarella med plommontomat och basilika. • Brieost med fikonmarmelad.

Räksmörgås Jumbo 

Köttebullemacka 
Köttebullemacka med rödbetssallad

Räksmörgås 
Räksmörgås på rågbröd

Wrap från vårt kök
Kycklingwrap med soltorkad tomat.
Räkwrap med limemarinerade räkor.

Pantone 542
Pantone 716

Pantone 129
Pantone 384

Pantone 675
Pantone 675

RÄKOR
SALLAD

LAX
SALLAD

KYCKLING

SALLAD
VEGGIE

SALLAD
MIXED

SALLAD
MIXED

SALLAD

RÄKOR
SALLAD LAX

SALLAD KYCKLING

SALLAD VEGGIE
SALLAD MIXED

SALLAD MIXED
SALLAD

LJUNGBY

LJUNGBY

LJUNGBY

LJUNGBY

LJUNGBY

LJUNGBY

LJUNGBY

LJUNGBY

LJUNGBY

LJUNGBY

LJUNGBY

LJUNGBY

NYTT



Hockeypuck
Innehåll: Chokladbotten, blåbärsgräddkräm, 
marsipan 

Blåbärsfantasibakelser 
Innehåll: Sockerkaksbotten, vaniljkräm, blåbärs-
grädde, blåbärsgelé

Napoleonbakelse
Innehåll: Smördegsbotten, äppelsylt, vaniljkräm, 
grädde, hallonsylt, glasyr 

Prinsessbakelse 
Innehåll: Sockerkaksbotten, hallonsylt, vaniljkräm, 
grädde, marsipan 

Napoleonbakelse 
Innehåll: Smördegsbotten, äppelsylt, vaniljkräm, 
grädde, hallonsylt, glasyr 

Hockeypuck med 
klubbemblemet på!
Visst vore det coolt att servera hockey-
puckar med klubbemblemet på. Bjud er 
föreningen, laget eller kanske motstån-
darlaget inför matchen. Har du egna 
önskemål om vad som skall pryda puck-
en. Inga problem! Hör av dig idag.

Jordgubbsbakelser 
Sockerkaka, vaniljkräm, grädde, jordgubbssylt & 
färska jordgubbar

Päronbakelser 
Chokladsockerkaka, vaniljkräm, pärongrädde, pä-
ronkompott & hackad mörk choklad

Go nuts bakelser
Chokladsockerkaka, vaniljkräm, hasselnötskräm, 
hasselnötssmörkräm & hackade hasselnötter

Hallonprinsessbakelser
Sockerkaka, hallongräddkräm, marsipan & färska 
hallon
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Mockabakelser
Spröda marängbottnar, mockamörkräm, hackade 
hasselnötter & chokladmockabönor

Evelinas chokladbakelser
Chokladsockerkaka, vaniljkräm, chokladgrädde, 
chokladspegel & hackad mörk choklad.

Salt karamellbakelser
Sockerkaka, vaniljkräm, saltkaramellgrädde, seg 
kolatopping & hackade rostade hasselnötter

Prins Sigvardbakelser
Spröd maräng,äggkräm, mjölkchoklad, grädde & 
flagad mandel

Bananbakelser 
Chokladsockerkaka, bananfyllning, marsipan & 
choklad

Citronellabakelser
Sockerkaksbotten, vaniljkräm, citrongrädde, ci-
tronspegel & Hackade rostade hasselnötter

Äppeldrömbakelser 
Sockerkaka, mandelkräm, äppelgräddkräm, äppel-
kompott, torkade äppel & flagad mandel

Jordgubbsfantasibakelser 
Chokladsockerkaka, vaniljkräm, jordgubbsmousse, 
jordgubbsspegel & flagad mandel



Pärontårta 
Innehåll: Chokladbotten, pärongräddkräm, päron-
kompott, chokladflagor
Storlekar: 8pers 14pers

Banantårta
Innehåll: Chokladbotten, bana-
ner, banangräddkräm, marsipan, 
mörk choklad
Storlekar. 8pers 14pers

Minttårta
Innehåll: Sockerkaksbotten, mintgräddkräm, marsi-
pan, mörk choklad, chokladflagor
Storlekar: 6pers 8pers 10pers 12pers 14pers 20pers 
35pers

Napoleonstubbe 
Innehåll: Smördegsbotten, äppelsylt, vaniljkräm, 
grädde, hallonsylt, glasyr 
4-5pers 

Tårtor
Vi på Maxi i Ljung-

by är stolta att 
kunna erbjuda 
tårtor från vårt 

eget bageri och 
våra egna
konditorer. 

Beställ alltid 1-2 
dagar i förväg.

Tel: 0372-775214

Schwarzwaldtårta
Innehåll: Nötmaräng, grädde, mörk choklad 
Storlekar: 8pers 14pers

 

Prins Sigvardtårta
Innehåll: Marängbotten, äggkräm, mandel, grädde, 
mjölkchoklad
Storlekar: 8pers

Hallonprinsesstårta
Innehåll: Sockerkaksbotten, hallongräddkräm,  
marsipan, hallon
Storlekar: 6pers 8pers 10pers 12pers 14pers 20pers 
35pers

Citronella
Innehåll: Sockerkaksbotten, citronmousse, va-
niljkräm, citrongelé, hasselnötter 
Storlekar: 6pers 8pers 10pers 12pers 14pers 20pers 
35pers
 

Prinsesstubbe 
Innehåll: Sockerkaksbotten, hallonsylt, 
vaniljkräm, grädde, marsipan 
4-5pers 

Budapeststubbe
Innehåll: Hasselnötsmaräng, grädde, mandariner, 
mörk choklad
4-5pers

Schwarzwaldtårta
Nötmaräng, grädde, mörk choklad, 8pers
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dagar i förväg.

Tel: 0372-775214



Apelsinchoklad
Chokladsockerkaka, chokladkräm, apelsingrädd-
kräm, apelsinspegel & mörk flagad choklad. 8,14,35 
pers

Cherry dream
Chokladsockerkaka, vaniljkräm, körsbärsgrädd-
kräm, hackad mörk choklad & körsbärskompott 
8,14,35 pers

Jordgubbsfantasi
Chokladsockerkaka, vaniljkräm, jordgubbsmousse, 
jordgubbsspegel & flagad mandel. 8,14,35p

Mockatårta
Hasselnötsmaräng, mockasmörkräm, rostade has-
selnötter & chokladmockabönor 8 pers

Evelinas chokladdröm
Chokladsockerkaka, vaniljkräm, chokladgrädde, 
chokladspegel & flagad mörk choklad 8,14,35 pers

Bildtårta
När du beställer en bildtårta så 
skriver vi ut er bild på sugarpaste 
monterar på tårtans ovansida och 
vips så blir det en mycket charmig 
och personlig tårta.
Här är det bara fantasin som sätter 
gränser. Vilken bild vill du ha på din 
tårta? 

Tårtor
Vi på Maxi i Ljungby är stolta att 
kunna erbjuda tårtor från vårt 
eget bageri och våra egna
konditorer. 
Beställ alltid 1-2 dagar i förväg.
Tel: 0372-775214
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Go nuts tårta
Chokladsockerkaka, vaniljkräm, rostade hasselnöt-
ter & hasselnötssmörkräm. 8,14,35 persJordgubbstårta

Sockerkaka, vaniljkräm, jordgubbssylt, flagad man-
del, grädde & färska jordgubbar. 6,8,10,12,14,20,35 
pers

Skogslängtan
Sockerkaka, vaniljkräm, skogsbärsmousse, skogs-
bärsspegel & hackade rostade hasselnötter. 
6,8,10,12,14,20,35 pers

Äppeldröm
Sockerkaksbotten, mandelkräm, äppelgräddkräm, 
äppelkompott, flagad mandel & torkade äpplen 
6,8,10,12,14,20,35p

Apelsinsymfoni
Sockerkaka, vaniljkräm, mandariner, apelsingrädd-
kräm & marsipan. 6,8,10,12,14,20,35 pers

Blåbärstårta
Sockerkaka, vaniljkräm, grädde, blåbärskompott, 
färska blåbär & flagad mandel 6,8,10,12,14,20,35p



Rostbiffstårta

Favoriten

Laxtårta

Vegetarisktårta

Rostbiffstårta
Rostbiff och exotiska frukter
Välj mellan åtta olika fyllningar:
räksallad, skinksallad, mimosasallad, tonfiskröra, lever-
pastej, äggröra,broccoliröra, tomat&kesoröra.

Favoriten 
Skinka, handskalade räkor och ägg
Välj mellan åtta olika fyllningar:
räksallad, skinksallad, mimosasallad, tonfiskröra, lever-
pastej, äggröra,broccoliröra, tomat&kesoröra.

Laxtårta
Rökt lax, handskalade räkor och ägg
Välj mellan åtta olika fyllningar:
räksallad, skinksallad, mimosasallad, tonfiskröra, lever-
pastej, äggröra,broccoliröra, tomat&kesoröra.

Vegetarisktårta
Garnering med ost och exotiska frukter, vid andra öns-
kemål är ni välkomna att kontakta kallskänken.

Smörgåstårtor
BESTÄLL MINST 2-3 DAGAR I FÖRVÄG 

STORLEKAR; 3,4,6,8,10,12,15,20 PERSONERS

Tårtor
Vi på Maxi i Ljungby är stolta 
att kunna erbjuda tårtor från 
vårt eget bageri och våra 
egna konditorer. 
Beställ alltid 1-2 dagar i förväg.

Gräddtårta
Innehåll: Sockerkaksbotten, jordgubbsylt, va-
niljkräm, grädde, säsongens frukt & bär
Storlekar: 6pers 8pers 10pers 12pers 14pers 
20pers 35pers 

Blåbärsfantasi
Innehåll: Sockerkaksbotten, vaniljkräm, blåbärs-
grädde, blåbärsgelé
Storlekar: 6pers, 8pers, 10pers, 12pers, 14pers, 
20pers, 35pers

Prinsesstårta
Innehåll: Sockerkaksbotten, hallonsylt, vaniljkräm, 
grädde, marsipan Går även få i andra färger 
Storlekar: 6pers 8pers 10pers 12pers 14pers 
20pers 35pers

Hallonpassion tårta 
Innehåll: Sockerkaksbotten, hallongräddkräm, 
passionsmousse, passionsgelé
Storlekar: 6pers, 8pers, 10pers, 12pers, 14pers, 
20pers, 35pers

Tel: 0372-775214



TÅRTOR & BAKELSER


