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Munkebäck

Salladsfat

Extra tillval

Räkor 65:-/pers 
Krispig salladsbädd med handskalade räkor,  
ägg, tomat, rödlök och Rhode Island-dressing.

Caesar 65:-/pers 
Romansalladsbädd med kyckling, bacon, 
tomat, parmesan och caesardressing.

Vegetarisk 65:-/pers 
Krispig salladsbädd med chevré, valnötter, 
gurka, tomat, rödlök och vinägrette.

Paj 179:-/st 
Västerbotten, ost och skinka eller  
rödbeta och chevré.

Brieosttårta 59:-/st 
Med valnötter, aprikos och honung.

Potatisgratäng  
Liten 800 g 120:- 
Stor 2 kg 250:-

Potatismuffins med chevré 29:-/st

Grillade medelhavsgrönsaker 159:-/kg 

Italiensk pastasallad 159:-/kg 

Munkebäcksbuffé

Räk- och laxbakelse

•Du vet väl om att vi 
även har ett stort  

utbud av söta tårtor 
och bakelser?

Minsta beställning 10 portioner.

Bli gäst på
din fest

Catering

Beställ maten hos oss!

Högtider
Vid högtider har vi utökat sortimentet  

av landgångar, bufféer och tallrikar.

Tel. 031-755 67 20



Smörgåstårtor Buffé 

Smörgåsbakelse/landgång

Snittar

Lax och skaldjur 6–8 bitar 529:- 
Skagenröra, kallrökt lax, handskalade  14 bitar 899:- 
räkor, ägg och stenbitsrom.

Ost och skinka 6–8 bitar 499:- 
Skinkröra med äpple och rödlök,  14 bitar 799:- 
röra med bostongurka. 

Rostbiff och pepparrot 6–8 bitar 529:- 
Färskoströra med pepparrot, purjolök  14 bitar 899:- 
och rostbiff, röra med bostongurka.

Vegetarisk 6–8 bitar 499:- 
Röra med västerbottenost, rödlök  14 bitar 799:- 
och äpple, ärtpesto.

Räkstubbe 3–4 bitar 199:- 
Skagenröra, ört- och fetaostkräm,    
handskalade räkor, kallrökt lax.

Grillbuffé  199:-/pers 
Klassiskt grillfat med goda tillbehör. Gluten- och laktosfri.

Grillade kycklingklubbor, rostbiff, grillad  
fläskytterfilé, bearnaisesås, potatissallad  
och säsongens frukt och grönt.

Medelhavsbuffé  209:-/pers 
Med läckerheter från medelhavet.

Ruccola, två sorters salami, lufttorkad 
karré, parmaskinka, talleggio, gorgonzola,  
oliver, kronärtskockshjärtan, säsongens frukt,  
italiensk pastasallad och surdegsbaguette.

Munkebäcksbuffé 209:-/pers
Våra utvalda favoriter.

Dubbelmarinerad fläskfilé, örtkalkon,  
rostbiff, lagrad ost, säsongens frukt och 
grönt, krämig potatissallad och surdegsbaguette.

Havets buffé 219:-/pers
Fräscha smaker med havet som inspiration.

Rosépeppar- och citronlax, vår egen skagen- 
röra, västerbottenpaj, picklad rödlök, gravad 
fänkål, örtbakad potatis, brieost med limecurd, 
päron, druvor, paprika, kex med havssalt och 
surdegsbaguette.

Vegetarisk buffé 209:-/pers
Grönt är skönt – vårt vegetariska alternativ.

Spenatknyten, vinbladsdolmar, inlagda  
kronärtskockshjärtan, grön bulgursallad,  
kikärtsbiffar, tzatsiki, druvor, physalis och 
surdegsbaguette.

Räkbakelse 75:- 
Skagenröra, handskalade räkor och ostbågar.

Laxbakelse 75:- 
Skagenröra, kallrökt lax och stenbitsrom.

Munkebäckslandgång 109:- 
Potatissallad, rostbiff, picklad gurka, brieost,  
rökt skinka, handskalade räkor, skagenröra, 
ägg och picklad rödlök.

Räkmackor  
Handskalade räkor, ägg och majonäs.
Liten ljus/grov 69:- 
Stor ljus/grov 94:-

Skagen och dill 25:- 

Lax och pepparrotskräm 25:- 

Chevré och grillad paprika 25:- 

Parmaskinka och soltorkad tomat 25:- 

Minsta beställning 10 st.

Minsta beställning 10 portioner.

Beställ hos oss i delikatessavdelningen,  
på ica.se/munkeback eller ring in din beställning på 
031-755 67 20, minst tre dagar innan avhämtning.  

Avbeställning sker senast kl. 12 dagen innan avhämtning.

Allergi eller matavvikelse? 
Kontakta oss för alternativ!

Grillbuffé

Havets buffé

MedelhavsbufféChevrésnitt

Vegetarisk smörgåstårta

Smörgåstårta med lax och skaldjur

Munkebäckslandgång

Bli gäst på
din fest

Beställ maten hos oss!

     C
atering


