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ICA Kvantums
Catering

Kvantumplanka
Kvantumköket. God och traditionell planka med kalkon, brieost, 
gourmetost, melon, ananas, passionsfrukt, vindruvor, paprika och 
kycklingben, rostbiff, tzatziki, pastasallad, Västerbottensostpaj 
och foccacia från ICA Kvantums bageri.  

Vackert upplagt på ekplanka. (300:- i  depositionsavgift för plankan.)

Ost- & fruktfat
Kvantumköket. Läckert fat med Tallegio-ost,
Brie de Meaux, St Agür, morbierost, fikon, mango, vindruvor  
och fikonmarmelad samt knäckebröd från ICA Kvantums bageri.  

Vackert upplagt på engångsfat.

Sommarplanka
Kvantumköket. Fantastisk planka med Salami Veneta, brieost, prästost, 
jordgubbar, ananas, melon, vindruvor och kycklingspett, västerbottenpaj, 
pasta pesto, rostbiff samt foccacia från ICA Kvantums bageri.  

Vackert upplagt på ekplanka. (300:- i depositionsavgift för plankan.)

Varberg

Julafton 7–14, Nyårsafton 7–20
ÖPPET ALLA DAGAR 7–23

Torggatan 26 • 432 41 Varberg • Tel. 0340-66 67 00

179ª/person

95ª/person

165ª/person

•Finns att beställa  

t o m 1 augusti

Perfekt till studenten! 
Vi har även gourmetplanka, italiensk planka,  

exotisk planka, grillplanka och festplanka.

•

Det här är bara ett smakprov,  
mer av vårt goda sortiment hittar 

du på ICA.se/kvantumvarberg

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. Håll utkik efter symbolen 
”Bara hos oss!” Då vet du att produkten är skapad i vår butik.

105ª/personBarnplanka
Kvantumköket. Minihamburgare med ost, miniköttfärspaj,  
kycklingben, gurkstavar, morotstavar, melon, druvor, kiwi,  
cocktailtomat och Rhode Islanddressing.  

Vackert upplagt på engångsfat. 



 

 – Vi har även medelhavstårta,  
vegetarisk smörgåstårta och  

ost- & kycklingtårta med curryröra.

Prova även vår kycklingfilé provencale, 

fläskfilé teriyaki  
och fläskfilé gremolata!

Med mera, med mera …….

Varberg

En påse picknick  
i det gröna
Kvantumköket. En smidig och färdig påse med läckra produkter. 
Grönkålssallad, rödkålssallad, västerbottensostpaj, quinoabiff, St Agür, brie, 
körbärstomater, vindruvor, melon. Samt knäckebröd, stenugnsbakat bröd 
och chokladmynt från ICA Kvantums bageri.   

I alla picknickpåsar ingår mugg, bestick och servett.

En påse picknick  
i solen
Kvantumköket. En smidig och färdig påse med utsökta produkter. 
Pastasallad med mango chutney, kycklingspett, västerbottensostpaj, 
mangosalsa, gorgonzola, tallegio, körsbärstomater, vindruvor, melon.  
Samt knäckebröd, stenugnsbakat bröd och chokladmynt från  
ICA Kvantums bageri.  

I alla picknickpåsar ingår mugg, bestick och servett. 

Tillbehör
Kvantumköket. Väldigt goda egengjorda sallader i olika smaker: spansk 
potatissallad, potatissallad purjolök, pastasallad mango chutney, krispig 
rödkålssallad, grönkålssallad, coleslaw, krämig potatissallad, tzatziki, 
pasta pesto, Kvantumpastasallad. Och egengjorda såser.

175ª/pers

175ª/pers

259ª/3-pers

239ª/3-pers

255ª/3-pers

Västkusttårta
Kvantumköket. Läcker tårta fylld med skagensallad och ägg- och 
ansjovissallad. Garnerad med ägg, lax, handskalade räkor, citron,  
gurka, tomat och dill. 

Kött- & räktårta
Kvantumköket. Utsökt tårta fylld med mimosa- och dallassallad och 
skinkröra. Garnerad med skinka, köttbullar, handskalade räkor, gurka, 
tomat, citron och dill. 15-, och 20-personers är även fylld med 
leverpastej och ättiksgurka. 5- och 10-personers är även  
garnerade med rostbiff och nötrulle. 

Skaldjurstårta
Kvantumköket. Exklusiv tårta fylld med tonfiskröra och ägg- och 
ansjovissallad. Garnerad med ägg, kräftstjärtar, handskalade räkor,  
svart och röd stenbitsrom, citron och dill.

249ª/3-persKyckling- & bacontårta
Kvantumköket. Fantastisk och modern tårta fylld med en röra gjord på 
kycklingfilé, soltorkade tomater, bacon, turkisk yoghurt, majonnäs och 
gräslök. Garnerad med kycklingfilé, soltorkade tomater, bacon, röda och 
gula cocktailtomater och ruccola.

Det här är bara ett smakprov,  
se mer av vårt goda sortiment på 

ICA.se/kvantumvarberg

5–pers  385:00 kr

10-pers  649:00 kr

15-pers  865:00 kr 

20-pers              1029:00 kr

från 1090
/hg

Skapat med kärlek  
i vårt kök 

Kycklingspett
Kvantumköket. Smakrika kycklingspett i olika smaker.  
Kycklingspett sweet chili och mango jalapeno. Jfr pris 299:00/kg. 

2990
/hg

Här var det 

VEGO

En godare vår & sommar

5–pers  375:00 kr

10-pers  609:00 kr

15-pers  805:00 kr 

20-pers                979:00 kr

5–pers  375:00 kr 10-pers  619:00 kr 

5–pers  385:00 kr 10-pers  649:00 kr 

Varberg



från ICA Kvantums bageri
För beställning av tårtor, ring bageriet: 0340 - 66 67 08

179ª/5-bitars

Somriga tårtor  
och bakelser

Studenttårta
ICA Kvantums bageri. En traditionell prinsesstårta, som ser ut som  
en studentmössa,  gjord på sockerkaksbotten, hallonsylt, vaniljkräm, 
grädde och marsipan.  

8-bitars   279:00 kr

14-bitars  469:00 kr 

20-bitars  599:00 kr

35-bitars  959:00 kr

Jordgubbsdröm
ICA Kvantums bageri. En somrig tårta, gjord på sockerkaksbotten, 
jordgubbs- & rabarberkompott och yoghurtmousse. Insvept i italiensk 
maräng och dekorerad med jordgubbar.  

Sommardrömbakelser
ICA Kvantums bageri. Somriga bakelser, gjorda på vaniljpannacotta, 
jordgubbs- & rabarberkompott och jordgubbsmousse. Toppade med 
kaksmulor och jordgubbar. 

2 för  54:95 kr

245ª/8-bitars 2895
/st

Fira med hänsyn

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 Varberg


