Catering för
alla tillfällen!
Upptäck vårt stora utbud

GOURMET

Tapasbricka
Minicrustader av filodeg
Nr 1: Med Sankt Agur och fikonmarmelad
Nr 2: Med pepparrotsvisp och kallrökt lax
Nr 3: Med färskost och tryffelsalami
Nr 4: Med vår egen skagenröra

Fiskens
Laxbakelse

Delikatessbuffé
Vår egengrillade rostbiff, rökt kalkonbröst, brie,
5 exotiska frukter efter säsong och bröd

Bröd, ägg, dill,
tomat, kallrökt
lax, purjolök,
paprika, vitlök,
pepparrot och
citron

Lyxig räksmörgås
På flerkornsbröd med
räkor, sallad, ägg och
majonnäs

Vardagslyx

Prosciutto crudo,
milano, ventricina,
tryffelsalami, coppa
kaltbach, vindruvor,
tunnbrödschips, brie,
grissini, queenoliver
och vitlöksklyftor
(minst 2 pers)

PASTASALLAD MED SKALDJUR
Pasta, räkor, kräftstjärtar, edamamebönor,
dill, citron, plommontomater och chili

GREKISK SALLAD
Gurka, tomat, kalamataoliver, fetaost,
rödlök, rapsolja och svartpeppar
CEASARSALLAD
Romansallad, tomat, gurka, Grana
Padano och ceasardressing
CHEVRESALLAD MED RÖDBETOR
Rödbetor, getost, rostade solroskärnor och honung
MELONSALLAD
Vatten-, Cantaloupe- och Galiamelon

Prata med vår kallskänk
på 013-36 70 17

Sallader

Fräscha sallader

PASTASALLAD MED KYCKLING
Pasta, kyckling, fetaost, soltorkade
tomater, majs, rödlök och timjan

OSTBRICKA
Husets brie, morbier, hertig,
montagnolo affiné, kex,
norrbotten, fikonmarmelad
och semitorkade jordgubbar

CHARKBRICKA
Proscuitto crudo, borsotto
aglio, ventricinasalami,
milanosalami, prosciutto
med tryffel, melon, physalis,
jordgubbar och twisty

FRUKTBRICKA
Ananas, kiwi, passionsfrukt,
melon, vindruvor, physalis
och jordgubbar
OST- & CHARKBRICKA
Kaltbach, manchego,
serranoskinka, chorizo
iberico, rusticosalami,
saltufo, vindruvor,
jordgubbar, physalis och
tunnbrödschips

Tillbehör att köpa till

• Potatissallad special, vår egen
med champinjoner, lök och kapris • Färskpotatissallad med
soltorkade tomater och fetaost • Rostad potatissallad med
aioli • Potatisterrin med lufttorkad skinka och chévre
Potatisgratäng • Mozzarellasallad • Kronärtskockssallad
Potatissallad, dill & gräslök

Prata med vår kallskänk på 013-36 70 17

Delikatessbrickor

Delikatessbrickor

TAPASBRICKA
Prosciutto crudo, milano,
ventricina, tryffelsalami, brie,
coppa kaltbach, vindruvor,
tunnbrödschips, queenoliver,
grissini och vitlöksklyftor
(minst 2 pers)

JOKKMOKKBRICKA
Vedrökt karré, coppa,
samisk skinka, lufttorkad
skinka, salami perguino,
cocktailtomat och
knäckesticks

EXOTISK BUFFÉ
Vår egengrillade rostbiff, rökt
skinka, kalkonpastrami, brie,
cambozola, 9 exotiska frukter
efter säsong och bröd

HAVSBUFFÉ
Räkor, kallrökt lax, varmrökt
lax, skaldjurspaté, vår egen
skagenröra, romsås, aioli, brie,
cambozola, Cantaloupemelon
och jordgubbar
ITALIENSK BUFFÉ
Lufttorkad skinka, italiensk
mortadella, milanosalami,
talleggio, gorgonzola,
mozzarellasallad, pastasallad,
fikonmarmelad, oliver, fikon
och Cantaloupemelon

SVENSK BUFFÉ
Vår egengrillade rostbiff,
källarrökt skinka, varmrökt lax,
västerbottenpaj, vår egen
skagenröra, inlagd sill, cornichons,
potatissallad, tomat och rädisor
VEGETARISK BUFFÉ
Vegetariskt sojaspett, falafel,
brieost, ananas, vindruvor,
cantaloupemelon, kiwi,
bröd, passionsfrukt och
queenoliver
BARNBUFFÉ
Köttbullespett, kycklingspett, dip,
babybel, minimorötter, apelsin,
gurkstavar, vattenmelon och bröd

Komponera din egen buffé!
I vår välsorterade delikatessdisk finns något för alla smaker.
Kycklingspett, finns i flera smaker
Vår egengrillade rostbiff

• Grillade kycklingben

• Rökt kalkon, finns i flera smaker

Rökt skinka, finns i allt från mildare rökt till sorter med kraftig smak
Prata med vår kallskänk på 013-36 70 17

Bufféer

Festliga Bufféer

DELIKATESSBUFFÉ
Vår egengrillade rostbiff, rökt
kalkonbröst, brie, 5 exotiska
frukter efter säsong och bröd

GRILLBUFFÉ
Grillade revbensspjäll, grillade
kycklingben, fläskfilé, vår egen
potatissallad, coleslaw, salsa,
marinerad vitlök, ananas och
vattenmelon

Smörgåstårtor
Välj mellan 3, 6, 9, 12, 15
och 18 bitar

LAX & RÄKOR
Med lax & skagenröra.
Äggsallad i andra lagret

LYXIG RÄKSMÖRGÅS
På flerkornsbröd med sallad,
ägg, majonnäs och räkor
RÄKSMÖRGÅS
På tekaka med sallad, ägg,
räkor och majonnäs
LYXIG RÄKGÅNG
Med sallad, ägg, majonnäs
och räkor
LANDGÅNG
Med sallad, ost, rostbiff, skinka,
ägg, räkor och mimosasallad

Minicrustader av filodeg
Nr 1: Med Sankt Agur och
fikonmarmelad
Nr 2: Med pepparrotsvisp och
kallrökt lax
Nr 3: Med färskost och
tryffelsalami
Nr 4: Med vår egen skagenröra

VEGETARISK LANDGÅNG
Med sallad, ost, brie, melon,
mimosasallad, vindruvor,
apelsin och paprika

Baguetter
Ost & skinka

•

Kyckling & curry

Tonfisk

• Skagen

Köttbullar & rödbetssallad
Ägg & räkor

• Pulled pork

& coleslaw

Prata med vår kallskänk på 013-36 70 17

Smörgåstårtor & smörgåsar

Smörgåstårtor
& smörgåsar

KÖTT & RÄKOR
Alternativ: kalkon, skinka, rostbiff
Välj fyllning: skinkröra, tonfisk,
skagenröra eller mimosasallad
Äggsallad i andra lagret

Smörgåsar

Bakelser

SKALDJURSBRICKA
Hummer, räkor, varmrökt lax,
havskräftor, vår egen skagenröra,
aioli, citron, sallad och baguette

FISKENS LAXBAKELSE
Bröd, ägg, tomat, dill, kallrökt lax,
purjolök, paprika, vitlök, citron
och pepparrot

VÄSTKUSTBRICKA
Räkor, kräftor, kallrökt lax, citron,
västerbottenpaj, skaldjurspaté,
vår egen skagenröra, sallad,
hovmästarsås och baguette

FISKENS BAKELSE
Räkor, grädde, dill, kaviar, rödlök,
majonnäs, gräslök, bröd och
ostbågar

VARMRÖKT LAX HEL SIDA
Finns i olika sorter

OSTRON
Vi har ett brett utbud av ostron
med ett flertal olika sorter!

SKAGENRÖRA
Vår egen skagenröra lyx med
handskalade räkor

Prata med vår fiskavdelning
på 013-36 70 16

Fisk & skaldjur

Fisk & skaldjur

Brickor

RÅBIFF

FÄRSKA KORVAR, OLIKA SORTER
PUTSAD HEL OXFILÉ
HEL BIFF – HEL STOCK
ENTRECÔTE – HEL STOCK
Prata med vår köttavdelning på 013-36 70 14

Charkuterier

Charkuterier

HÖGREVSBURGARE

Passar både företaget och som present!

DELIKORG
Blandade delikatesser efter önskemål och säsong.
Levereras i cellofan.
OSTKORG
Blandade ostar, kex och marmelader. Levereras i
cellofan.
Prata med vår kallskänk på 013-36 70 17

Korgar

Färdiga korgar

FRUKTKORG
Korgarna är fyllda med olika sorters frukter efter
säsong, cider och godis. Levereras i cellofan.

Tårtor

Kondiskakor

•
•

Chokladbiskvi
Citronbiskvi
Chokladboll
Punschrulle
Milanopinne

BLÅBÄRSOPERA
Tårtbotten, blåbärssylt,
vaniljkräm, blå marsipan
och blåbärsgrädde

Glass i stora lass

NAPOLEONTÅRTA
Smördegsbotten, äppelsylt,
vaniljkräm, grädde, glasyr,
tårtbotten, hallonsylt och
smördegssmul

PÄRONTÅRTA
Tårtbotten, päronsylt,
päron i gelé, vaniljkräm,
chokladströssel och
pärongrädde

GRÄDDTÅRTA MED
HALLON ELLER BLÅBÄR
Tårtbotten, hallon- eller
blåbärssylt, vaniljkräm, hallon
eller blåbär i gelé och
grädde

WILMA
Tårtbotten, vaniljkräm,
jordgubbsgrädde, vit
chokladtryffel, marsipan
och mandel

CHOKLADTÅRTA
Chokladtårtbotten,
jordgubbssylt, chokladspån,
chokladgrädde och marsipanros
(endast 8-10 bitar)

WILLIAM
Tårtbotten, pärongrädde,
vaniljkräm, marsipan,
päronsylt och mörk
chokladtryffel

CHOKLADTÅRTA MED
HALLON
Hallonsylt, vaniljkräm, grädde,
hallon och chokladspån
(endast 8-10 bitar)

RYSK BANANTÅRTA
Chokladtårtbotten,
banansylt, vaniljkräm,
chokladgrädde, bananer i
gelé, chokladströssel och
grädde (endast 8-10 bitar)

VICTORIATÅRTA
Tårtbotten, hallonsylt, hallon,
vaniljkräm, chokladstruken
marängbotten, grädde och
rosa marsipan
(endast 10-12 bitar)

CITRONTÅRTA
Tårtbotten, citronkräm,
vaniljkräm, citrongrädde,
gelé smaksatt med citron
och chokladströssel
BJÖRNBÄR- OCH
HALLONTÅRTA
Hallonsylt, hallongrädde,
vaniljkräm, vitchokladspån,
björnbär och hallon

Vår egenproducerade glass
i större förpackning

Prata med vårt bageri på 013-36 70 07

Tårtor & kakor

Tårtor & kakor

Att välja mellan:
6-8 bitar
8-10 bitar
10-12 bitar
12-14 bitar

OPERATÅRTA
Tårtbotten, hallonsylt,
vaniljkräm, grädde och
grön marsipan

GOURMET
Till helgen…
Födelsedag…

Fredagskväll…

Med vännerna…
Med jobbet…

Överraska…

Bröllopsdag…

…vad du än vill fira, stort som smått,
så kommer du hitta många läckerbitar i vår catering!

CATERING@ICASIGNALEN.SE
013-36 70 17

AR 2. SE

ICA KVANTUM SIGNALEN

