ICA Kvantums

Julcatering

Vi har allt för ditt julfirande!

Varberg

Hela vårt fantastiska sortiment hittar du på ICA.se/kvantumvarberg

Traditionell jultallrik

129ª
/st

Kvantumköket. Fantastisk tallrik med vörtfralla,
julskinka, leverkorv, rostbiff, kalvsylta, rullsylta,
laxpaté, löksill, citronpepparlax, ägghalva med
räkor, sillsallad, kryddig rotsakssallad, lagrad
cheddarost och clementin.

Vi har också en
vegetarisk tallrik och
en tallrik utan fläskkött
för 129:00/styck.

149ª

Lyxig jultallrik

/st

Kvantumköket. En modern och lyxig tallrik med knäckebröd
från ICA Kvantums bageri, julskinka, hjortstek, älgsalami,
älgpaté med äpple och tranbär, cumberlandsås, ädelost,
portercheddar, gravad lax med hovmästarsås, svartvinbärssill,
romsill, ägghalva med räkor, gubbröra, rödkålssallad,
färska fikon och clementin.

•

Småvarmt

75

95

Kvantumköket. Traditionell och god rätt med hemlagade
köttbullar, egengjord Janssons frestelse, prinskorv och vår
goda halländska grönkål.

Janssons frestelse 		
Halländsk grönkål 		
Kvantumkökets köttbullar

16:90/hg
23:90/hg
16:90/hg

/st

Julprinsesstårta

245ª

/8-bitar

ICA Kvantums bageri. En utsökt avslutning på julfirandet.
Tårta gjord på sockerkaksbotten, hallonsylt, vaniljkräm, och grädde.
Täckt med marsipan.

14-bitar			369:00/st
20-bitar 		
469:00/st
35-bitar 		
729:00/st

ÖPPET ALLA DAGAR 6–23

Julafton 6–14, Nyårsafton 6–20
Torggatan 26 • 432 41 Varberg • Tel. 0340-66 67 00

Varberg

Ett godare julbord

Favoriter på julbordet

Vi har eget kök och bageri där våra kockar, kallskänkor, bagare
och konditorer varje dag lagar god mat, bakar väldoftande bröd
och tillverkar fina bakverk.

Varberg

Julplanka

36

95

Håll utkik efter symbolen ”Bara hos oss!” Då vet
du att produkten är skapad hos oss i butiken. God jul!

/st

Chokladmynt

179ª

69

ICA Kvantums bageri. 100g.
Hantverksmässigt gjorda
från vårt eget bageri.
Finns i smakerna:
Mörk choklad med fudge
och flingsalt/mörk choklad
med polka.
Jfr pris 369:50/kg.

95

/person

Kvantumköket. En läcker planka med vörtfralla, julskinka, rostbiff,
lammstek, vedrökt sidfläsk, drömsill, laxpaté, löksill, citronpepparlax, ägghalva med räkor, grönkålspaj, grönkålssallad, rödbetssallad, kryddig rotsakssallad, Irish Porter cheddar, brie, lökkorv,
älgsalami, clementiner och chokladmynt med karamelliserade
cashewnötter/mörk choklad med polka från
ICA Kvantums bageri.

/st

Valenciaruta
ICA Kvantums bageri. 200 g.
Gjord på Valenciamassa – en grov-riven, orostad mandelmassa
med 55% spanska Valenciamandlar. Doppad i mörk choklad
toppad med flingsalt.
Jfr pris 349:75/kg.

Kan beställas från fyra personer och uppåt.
Vackert upplagt på engångsfat eller ekplanka
(300:– i depositionsavgift för plankan).

34

Mandelmusslor

95

ICA Kvantums bageri. Ca 120 g. 4-pack.
Goda, traditionella mandelmusslor.
Jfr pris 291:25/kg.

14

95

Lussekatter

31

ICA Kvantums bageri. 80 g. Fantastiska
lussekatter med eller utan saffran. Bakade
med smör. Jfr pris 186:88/kg, 137:50/kg.

95

5 för		

55:00 kr

/st

/st

39

95

Julinspirerade smörrebröd
Kvantumköket.
Finns i smakerna:
Julskinka, senap & apelsin
Sidfläsk & rödkål
Gubbröra & ansjovisfilé
Ägg– & ansjovisfilé
Dansk ost med päronmarmelad
Gravad lax med hovmästarsås
Rostbiff & remouladsås
Spätta med remouladsås
Räkor med ägg & ärtskott
Pulled pork
Leverpastej med bacon

3 för			
4 för 			

Jullandgång

89

95

Saffransbiscotti
ICA Kvantums bageri. 200 g. Läckra
biscotti, bakade från grunden i vårt
eget bageri. 10-pack. Jfr pris 199:75/kg.

/st

Kvantumköket. En läcker landgång med julskinka,
rödbetssallad, Kvantumkökets köttbullar, lagrad
cheddarost, ägg, räkor, löksill och gravad lax med
hovmästarsås. Garneras med färsk grönkål,
clementin och citron.

85:00 kr
109:00 kr

/st

Vörtbröd
ICA Kvantums bageri. Ca 600 g.
Vårt berömda vörtbröd med eller utan russin.
Jfr pris ca 35:00-51:58/kg.

2 för		
3 för		
4 för		

51:00 kr
72:00 kr
84:00 kr

30

95
/st

Fullt sortiment
från och med
1/12.

/st

Perfekta julklappar!

Julkorgar

För beställning av korgar, ring delikatessen: 0340 - 66 67 18

Frukt- & godiskorg

Alla våra korgar
slås in fint med
cellofan och snöre.

299ª

ICA Kvantums delikatessavdelning.
Fylld med: Chokladask, Twistpåse stor, Marianne,
Werther’s Original Classic Cream, Juleskum original
och blandad frukt.

Julkorg

349ª
/st

ICA Kvantums delikatessavdelning.
Fylld med: Werther’s Original Classic Cream, chokladask,
pepparkakor från ICA Kvantums bageri, St Agür, Le Grand Rustique,
Glögg, Julkaffe, fikonmarmelad, chokladmynt från
ICA Kvantums bageri och clementiner.

Julkorg

599ª
/st

ICA Kvantums delikatessavdelning.
Fylld med: Werther’s Original Classic Cream, chokladask,
pepparkakscrumble, Brillat Savarin, Black Bomber, Stilton i krus,
glögg, julkaffe, saffransbiscotti från ICA Kvantums bageri,
Serranoskinka, Salami Fuet, Haga Petters Salami,
fikonmarmelad, rågkex och Lindorkulor.

Julkorg

449ª
/st

ICA Kvantums delikatessavdelning.
Fylld med: Werther’s Original Classic Cream, Salami
Fuet, Haga Petters Salami, pepparkakscrumble, St Agür,
Black Bomber, rågkex, päron- och saffransmarmelad,
fikonmarmelad, glögg, saffransbiscotti och chokladmynt
från ICA Kvantums bageri.

Vi har även en Lyxig julkorg
Korgen är fylld med: glögg, olika ostar, kex, marmelader,
chokladask, salamikorv, oliver, olivolja, vinäger, kryddor
med mera och kostar 999:00/styck.

För beställning besök oss på
ICA.se/kvantumvarberg eller ring:
ICA Kvantums bageri		

0340 - 66 67 08

Kvantumköket			

0340 - 66 67 12/13

Manuella delikatessen

0340 - 66 67 18

/st

Varberg

