
Öppet alla dagar 7-23 
Julafton 7-14 • Nyårsafton 7-20 • 0340-66 67 00

Kronans Fisk måndag-lördag 9-20 • Tel. 0340-89 500

Årnäs på ICA Kvantum ons-fre 10-19, lör 10-15. 
Alla öppettider finns Årnäs charkprodukter

 i ICA Kvantums manuella delikatessdisk. 
Årnäs Gårdsbutik, Lassabacka ons-fre 10-18, lör 10-13www.ica.se/kvantumvarberg

Priser och erbjudanden i denna annons gäller under vecka 6.

Praliner
 ICA Kvantums bageri. 10-pack.

Hjärtformad smörgåstårta
Kvantumköket. 2-personers.  

Tårta fylld med kräftsallad och ägg-  
och ansjovissallad. Garnerad med räkor, 

ägg, lax, tomat, citron och dill.

Vaniljhjärtan
 Läckert vaniljhjärta med mördeg  

och vaniljkräm. 

1145

5  för 45:-
Rosor 

ICA. 10-pack. 35 cm.
Finns i flera olika färger.

199:-
❤❤

❤

❤❤
❤

❤❤
❤

För beställningar:
ICA Kvantums bageri: 0340 - 66 67 08

Kvantumköket: 0340 - 66 67 12
Välkomna!

Med bottnar bakade från 

grunden av våra bagare!

Med bottnar bakade från 

grunden av våra bagare!

Bakat från grunden  

av våra konditorer! 

Bakat från grunden  

av våra konditorer! 
Våra kallskänkor

erbjuder!

Våra kallskänkor

erbjuder!

❤

/st

/st

❤

110:-

Handgjort av 

våra konditorer!

/st 2995
/st

Hjärtformad smörgåstårta
med skinka, rostbiff & ost

Kvantumköket. 2-personers. Tårta med 
skinkröra och mimosa- och dallassallad.

199:-/st

Alla hjärtans dag-bakelse
ICA Kvantums bageri. 1-pack. Hjärtlig bak-
else, gjord på chokladbotten, hallonsylt, 

hallonmousse, vaniljkräm och chokladtryf-
fel. Dekorerad med hallonmoussehjärta, 

chokladhjärta och hallon. 

2695
/st

Bakat från grunden  

av våra konditorer! 

❤

❤ ❤

Alla hjärtans dag-tårta 
ICA kvantums bageri. Roman-

tisk tårta, gjord på mjölfri 
chokladbotten, passionscurd, 
mango-bavaroise och mjölk-

chokladmousse. Sprayad med 
rosa choklad och dekorerad 

med choklad och hallon.

Hantverksmässigt gjord 

av våra konditorer! ❤❤
❤

129:-

219:-

5-bitars

8-bitars

2  för 70:-

Skagensemla
Kvantumköket. Ostfralla med skagenröra. 
Garnerad med räkor, citron, rödlök, cock-

tailtomat och dill.

39:-

Gjord på ostfralla 

bakad från grunden 

av våra bagare!

/st

Alla
Hjärtans
 Vecka

VARBERG
10-19.2

En god middag och en present  
- kan det bli mer romantiskt?

Alla Hjärtans Vecka är ett samarbete mellan Varberg Handel,
Varbergs Krögarförening, Marknad Varberg och Campus & Co

Mer info om aktiviteterna och vilka butiker och restauranger som medverkar finns på 
allahjartansveckan.se

10-19 feb
”KÄRLEKSPROMENADEN”  
- upplev Varberg till fots. 

Alla Hjärtans Vecka, 10-19.2, är rätta tillfället att visa sina allra käraste uppskattning.  
Ett antal av Varbergs krogar och butiker kommer att ha extra fina erbjudanden för 

att göra detta tillfälle till något alldeles speciellt. Dags att börja planera...

14 feb • kl 18.00 
”VÄRLDENS STÖRSTA MÄNSKLIGA HJÄRTA” 
- var med och slå rekord på Varbergs torg.

ÖVRIGT UNDER ALLA HJÄRTANS VECKA

❤
❤

❤

Fira Alla Hjärtans 
Vecka med oss!

❤
❤❤

Alla hjärtands dag-kondisbit 
ICA kvantums bageri. Gjord på mazarin-
botten med saltkolafyllning. Täckte med 

marsipan och kantdoppad i choklad. 

1595
/st

❤
Alla hjärtans-prinsess 

ICA Kvantums bageri. 5-bitars. Hjärtfor-
mad prinsesstårta, gjord på sockerkaks-

botten, hallonsylt, vaniljkräm och grädde. 
Dekorerad med hjärt-skylt, ros och blad. 

129:-/st
Bakat från grunden  

av våra konditorer! 

Våra kallskänkor

erbjuder!

79:-

Alla hjärtans dag-buketter 
ICA. Vackra och kärleksfulla buketter i 

olika färger och former.

Från: /st


