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 Fest
Meny

 Fest
Meny

Välkommen 
till festfixaren
ICA Kvantum

Aldrig har det varit så enkelt att 

bjuda till fest. Välkommen in till 

oss på ICA Kvantum eller ring och 

beställ från våra Fest Meny!

Välkommen 
till festfixaren
ICA Kvantum

Aldrig har det varit så enkelt att 

bjuda till fest. Välkommen in till 

oss på ICA Kvantum eller ring och 

beställ från vår Fest Meny!



- Toastskagen
- Oxfilé med Balsimicosås och gratäng
- Vaniljpannacotta med hallon

À la carte
de Kvantum

Välkommen in och gör din beställning 
eller ring 090 - 71 72 56



Buffé Meny

Matvetesallad med gurka, körsbärstomater, soltorkade tomater och 

fetaost, kyckling i citron och örtmarinad, bönsallad, fetaostkräm, 

avocado med keso och skinkfyllning, salami, rostbiff, frukt, grön-

saksstavar, rustik surdegsbaguette.

Hälso buffé

Drumsticks med bbq-sås, kamben, fläskfilé, marinerade majskolvar, 

Cole Slaw, bearnaisesås, aioli, chornichos, gratäng, grönsaksstavar, 

ädeloströra, baguette.

BBQ buffé

Här finns allt från havets godsaker till vår 
storsäljare och klassiker, gourmet buffé. Tag en 
titt och välj bland våra festliga buffé alternativ. 

Svensk skinka, rostbiff, 
ägghalva med räkor, renstek 
med pepparrotsgrädde, kall-
rökt lax, Västerbottenspaj, 
romsås, frukt, grönsaker, 
potatissallad, baguette.

Gourmet buffé



Buffé Meny

Pastasallad med pesto och soltorkade tomater, oliver, kronärtskocka, 

Golfetta salami, Ventricina salami, Prosciutto d´ parma, Gorgon-

zola, cocktailtomater, italiensk hårdost i kuber, tapenade, crostini, 

lantbröd.

Italiensk buffé

Gör det enkelt för dig och beställ något från 
vår festliga buffémeny. Lyft luren eller kom in 

till vår kunniga personal.

Kycklingröra med paprika, tacofärs, hackade grönsaker, aioli, salsa, riven ost, mjuka bröd, chips.

Tex Mex buffé

Ägghalva med räkor, 3 sorters sillar, romröra, Västerbottenspaj, 

gubbröra, gravlax, gravlaxsås, grönsaker, rökt regnbåge, exotisk 

dressing, Västerbottensost, spisbröd, tunnbröd.

Norrlands buffé

Passar 
utmärkt till 
barnkalas.

Smörgås-
tårtor



Buffé Meny

Originaltårtan innehåller skinkfyllning och 
äggfyllning. Dekoreras med skinka, ost, 
räkor, ägg, vindruvor, gurka och tomat. 

Laxtårtan innehåller skagenröra och ägg-
fyllning. Dekoreras med lax, räkor, ägg, 
tomater, gurka, paprika och vindruvor. 

Vegetarisk tårta innehåller en vegetarisk 
blandning. Dekoreras med ost och grönsaker.

Smörgås-
tårtor



Skaldjursplatå

Vi kan även leverera en underbart 

god räkfrossa utifrån önskemål till 

både stora och små tillfällen.

Välkommen in och gör din beställning eller ring 090 - 71 72 56



Skaldjursplatån tillhör en 
av våra vackraste menyer. 
Passar perfekt till midsom-
marfirandet, firmafesten 
eller en vanlig lördagkväll 
med familjen! Skaldjurs-

platån skapas utifrån 
säsong och tillgång.

Skaldjursplatå

Välkommen in och gör din beställning eller ring 090 - 71 72 56



Smaka någon av våra 
fantastiska efterrätter.

Lyxiga
desserter
till fest!

  Våra desserter:

- Vaniljpannacotta med hallon

- Klassisk Tiramisu 
- Chokladmousse med färska bär
- Lyxig Chokladkaka med färska bär
- Exotisk Fruktbuffé.



- Persikohalvor med Gorgonzola och honung.

- Brie på crostini och päronmarmelad.

- Serranoknyte med chevré och honungsvalnöt.

- Västerbottenspaj toppad med rom,creme fraiche och lök.

- Gubbröra på mörkt bröd.

- Liten lyxig kräftbakelse.

- Liten toastskagen med löjrom.

Mingelmat

Tre sorters ostar från olika länder med tillbehör.

Ost

Korgar

Vi skräddarsyr din fruktkorg 

efter dina önskemål.



Svartvinbärsmousse tårta

Schwartswalds tårta

Gräddtårta

Hos oss kan du köpa allt från 
vanliga gräddtårtor till exklusiva 

bröllopstårtor. 

Tårtor

Vi tillverkar tårtor efter dina önskemål så att kalaset 
eller festen uppfyller dina förväntningar.



Lyxig chokladkaka

Prinsesstårta

Chokladdröm

Schwartswalds tårta

Gräddtårta

Hallonmousse tårta

Hos oss kan du köpa allt från 
vanliga gräddtårtor till exklusiva 

bröllopstårtor. 

Tårtor
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Har du egna förslag om något som 
faller dig i smaken, hjälper vi dig att 
kombinera ihop din meny för festen. 

Välkomna!

Välkommen 
till festfixaren
ICA Kvantum!

För att göra en specialtillverkad meny 

behöver vi lite längre framförhållning.


