
Kvantumstad

Catering
Kvantums

Beställ maten hos oss!
Ring oss gärna på 018 -56 60 57,

besök oss på ica.se/kvantumuppsala eller 
maila catering.uppsala@kvantum.ica.se



I Kvantumköket lagar några av Uppsalas bästa och mest 
passionerade kockar, kallskänkor och bagare mat och bakar hela 
dagarna. Vi använder oss av fina och noga utvalda råvaror för att 

skapa den bästa och godaste maten för dig och dina gäster. 

Välkommen att beställa catering hos oss!

Förenkla festen!
Med catering från ICA Kvantum Gränby. 

Fråga oss om catering!
Vi önskar din beställning minst 2 dagar  
före leverans. För specialbeställningar  
behöver vi 3 dagar. 

Har du några frågor kan du ringa oss 
på telefon: 018-56 60 57, vardagar kl 9–17. 



Smörgåstårtor  
för alla tillfällen

Smörgåstårtan är en härligt lyxig 
nationalrätt, som aldrig går ur 

tiden eftersom den är underbart 
god och passar för många 

personer vid alla olika tillfällen. 

8 bitar 549:-/st 
12 bitar 749:-/st

Vi har även goda alternativ för  
de som önskar gluten/laktosfritt.

Smörgåstårtor

Skagentårta 
Skagentårta fylld med skagenröra och  
toppad med handskalade räkor, ägg  
och kallrökt lax.

Skinktårta
Skinktårta fylld med skinkröra och  
toppad med rostbiff, brieost och olivmix. 

Vego
Vegotårta fylld med tzayröra och toppad  
med marinerade grönsaker och ost.

Glutenfri/laktosfri 
Stubbe, 3 bitar  199:-/st



Fest, konferens  
eller bara umgås?

Vi har flera härliga bufféer att välja bland som passar för alla tillfällen  
och smaker. Våra kockar och kallskänkor väljer noga ut råvaror och  
tillagar maten i vårt Kvantumkök så att den är god, färsk och fräsch  

när du hämtar den. Beställ din catering hos oss så tar vi hand  
om maten så du kan njuta fullt ut av festen. 

Du kan själv välja om du önskar din buffé upplagd på fat för 100 kr/fat  
(antalet fat varierar beroende på vilken buffé och hur många  

portioner du har beställt, fråga oss gärna vid beställning)

Vill du byta ut potatissallad mot potatisgratäng för  
att värma själv hemma? 20:- extra/person.

Har du frågor? 
Ring oss på  

telefon 018-56 60 57, 
vardagar kl 9-17



•  Klassisk grillmarinerad rostbiff  
 i tunna skivor

•  Svensk bokved- & enrisrökt skinka  
 på gammaldags vis

•  Traditionell kallrökt Norsk Atlantlax

• Sojamarinerade kycklingspett med   
 rostade sesamfrön

•  Vår egentillverkade potatissallad 

•  Fransk brieost med marmelad

•  Baguette Parisien från Kvantumbageriet 

169:-/person 

• Klassisk grillmarinerad rostbiff 
 i tunna skivor

• Bror Jakobs svenska kallrökta   
 lufttorkade skinka

• Sopressa veneta – grovmalen och  
 milt kryddad italiensk salami

• Sojamarinerade kycklingspett  
 med rostade sesamfrön

• Vår egen hemgjorda skagenröra  
 med handskalade räkor

• Minimozzarellasallad med tomater,   
 oliver och färsk bladpersilja

• Vår egentillverkade potatissallad 

• Fransk brieost med marmelad 

• Baguette Parisien från Kvantumbageriet 

199:-/person

Klassisk
Vår mest populära buffé som passar för alla 
tillfällen. En god varierad buffé som faller de 
flesta i smaken och ger utrymme för lite 
god efterrätt som avslutning.

Är någon av gästerna allergisk går  
den även att beställa som  
gluten- & laktosfri.

Fest
En härligt lyxig festbuffé med det lilla extra. 
Festbuffén passar bra för den som vill ha 
klassiska smaker som tilltalar många. Passar 
bra för tillfällen med många gäster.

Är någon av gästerna allergisk går  
den även att beställa som  
gluten- & laktosfri.

Buffé – minst 6 personer

•Tips!
Lägg till en grönsallad  

för 25 :-/pers  

Bufféer till små och stora kalas



• Kvantumkökets egen rostbiff gjord på Almunge  
 kött med syltade smågurkor och rostad lök

• Varmrökt Grisslehamslax på bädd av sallad  
 och örter 

• Vår egen hemgjorda krämiga örtsås

• Säsongens egentillverkade potatissallad  

• Basturökt Väddöskinka från Musko rökeri

• Paj med lagrad ost  

• Vår egen hemgjorda skagenröra  
 med handskalade räkor

• Färskost med citron och örter.

• Vårt eget nybakade surdegsbröd

249:-/person

Uppland
Vår lokala buffé är gjord på utvalda råvaror 
från våra vänner och producenter runt om 
i Uppland. Buffén innehåller många olika 
rätter med stor variation. 

Buffé, fortsättning – minst 6 personer

•Tips!
Lägg till en grönsallad  

för 25:-/pers  



• Pulled pork i klassisk BBQ-sås på  
 kvantumkökets vis (i aluminiumform  
 för att värma)

• Chilimarinerade kycklingspett

• Syrad rödlök

• Kvantumkökets krämiga Coleslawsallad

• Pico de gallo – Färsk tomatsalsa med  
 chili och koriander 

• Blandade blad och sallad

• Jalapeños 

• Krämig chipotledressing

• Vetetortillas

• Hamburgerbröd på surdeg          179:-/person

• Curry- & korianderkryddad kikärtsbiff

• Vegopaj

• Marinerade tzayspett

• Vår egentillverkade potatissallad

• Färskostkräm med grillad paprika  
 och aubergine

• Marinerade grönsaker

• Fransk brieost med marmelad

• Baguette Parisien från Kvantumbageriet

169:-/person

Pulled pork  (minst 6 personer)

Pulled pork är en smakrik och mättande 
buffé som är rolig att äta tillsammans med 
vänner och familj. Den passar både till fest 
och helgmiddag när det kommer lite extra 
många gäster på besök. 

Vego (minst 6 personer)

En fräsch välsmakande buffé som passar 
perfekt både till konferensen och festen. 
Har du valt en annan buffé och vill 
komplettera med en eller flera vego-
portioner så går det naturligtvis jättebra. 

Det är allt populärare att alla gäster äter vego.

•Tips!
Lägg till en grönsallad  

för 25 :-/pers  

Nyhet!

Går att  
få vego!



Medelhavsfat
Till vårt smakfulla Medelhavsfat har vi valt 
ut extra goda och fina delikatesser med 
mycket kallskuret som är enkelt och gott 
att äta. Det passar utmärkt till träffen eller 
som välkomstmat på tillställningen.  

• Magro picante - Stark Italiensk  
 salami  med chili

• Kallrökt lufttorkad skinka

• Magnifico – Mager smakrik Italiensk 
 salami med örter

• Färskostfyllda pepperbells

• Marinerade oliver 

119:-/person

Festliga fat

Fisk- & skaldjursfat
Vårt ljuvliga fisk- och skaldjursfat är gott, 
fräscht och passar lika bra till en härlig 
middag för fyra som till en större bjudning 
med det lilla extra.

Vill du göra den lite extra lyxig och 
mättande kan du välja att lägga till halv 
hummer och/eller potatissallad. 

• Fisk- & skaldjurspaté från havets skafferi 

• Vår egen hemgjorda skagenröra med  
 handskalade räkor 

• Varmrökt Grisslehamnslax 

• Vår egen hemgjorda krämiga örtsås 

• Handskalade räkor

149:-/person
Lägg till halv hummer 89:-/person •Tips!

Lägg till en potatissallad  

för 25:-/pers  

Våra fat är generösa och färdiga att bara ställa fram och servera 
till gästerna precis som det är. Enkelt och jättegott!

Beställ gärna i god tid så vi kan uppfylla din önskan på bästa sätt.

Fat – minst 4 personer



Tips!
Arrangera gärna maten i olika 
höjder, kanske med hjälp av  

en gammal fin trälåda. 

Förbered maten och försök ha 
allt klart tills gästerna kommer.  

Då hinner även du som värd 
eller värdinna att vara med  

och ha roligt på festen!



Tårtor & desserter

Tårtor  Chokladtårtor

Prinsesstårta

Hallondröm

Frukttårta

Carl-Gustaftårta

Citrontårta

Schwarzwaldtårta

White ladytårta

Blåbärsdröm

Blåbärsprinsess

Operatårta

Säsongens moussetårta  
(fråga gärna vid beställning)

Från 189:-/st

Prinsesstårta, Operatårta, White ladytårta och 
Blåbärsprinsess 12 bitar kan även beställas som 
gluten- och laktosfri. Fråga oss om pris.

Desserter   

Pannacotta
Vaniljpannacotta med äppelkompott.
Chokladpannacotta med färska bär.

Mousse
Hallonmousse toppad med chokladkräm och 
färska bär (gluten- och laktosfri).

Chokladmousse toppad med chokladkräm 
och färska bär (gluten- och laktosfri).

Cheesecake
Med färska bär. 

Från 39:-/st

Tryffeltårta 
4 bitar   99:-/st
10 bitar    189:-/st

Våra duktiga konditorer bakar de mest fantastiska tårtor  
du och dina gäster kan tänka er. Glöm inte att beställa  

i tid så du får din önskan uppfylld.

Några av våra tårtor kan även  
beställas som gluten- och laktosfria.



Chokladtårtor



Kvantumstad

Föredrar du pulled pork för hela familjen,  
festbuffén för det stora sällskapet eller smörgåstårta 

som passar för alla tillfällen?

 Välkommen till vår delikatess med dina frågor,  
eller ring vår Kvantumcatering 018-56 60 57.

 Besök gärna vår hemsida för mer information om  
vårt cateringsortiment www.ica.se/kvantumuppsala,

eller maila catering.uppsala@kvantum.ica.se

Fråga oss om hela vårt 
cateringsortiment!


