Med smak
av kärlek
CATERING FÖR ALLA TILLFÄLLEN
VÄXJÖ

Smart, smidigt
och smakfullt!
Vår catering är ett utmärkt alternativ
för dig som har ont om tid. Eller bara är
sugen på något riktigt gott.
Du kan vända dig till oss med din
beställning oavsett om du vill ha en
middag eller macka till dig själv, en
trerättersmiddag för två eller en
komplett catering för den stora festen
till studenten eller företagstillställningen.
Och allt där emellan.
Vi har något för alla smaker och
inriktningar. Oavsett om du vill ha kött,
fisk eller vego har vi något för dig.
I denna folder presenterar vi vårt
grundutbud. Har du specifika önskemål
kan du alltid vända dig till oss med din
fråga så hittar vi säkerligen en lösning
som passar just ditt önskemål.

Välkommen till köket på Maxi Växjö.

Frukostsortiment
•

Fralla med ost, sallad och gurka (vegetarisk)

20:-

•

Fralla med ost, skinka, sallad och gurka

20:-

•

Yoghurt med bageriets granola

20:-

•

Yoghurt med färska frukter

20:-

•

Dagens bärblandning

30:-

•

Dagens exotiska fruktblandning

25:-

•

Juice

15:-

Frukostpaket: 
Bageriets ost- och skinkfralla, yoghurt med
granola eller färska frukter, kokt ägg, juice.

59:-

Smörgåsar och baguetter
•

Bagels med potatissallad och rostbiff 

45:-

•

Bagels med kallrökt lax, picklad rödlök
samt färskost smaksatt med pepparrot 

49:-

•

Klassisk räksmörgås med ägg, citron 

79:-

•

Sandwich med räkröra 

49:-

•

Sandwich skinka/ost

35:-

•

Sandwich med kyckling och curry

•

Sandwich salami och brie 

39:-

•

Wrap med Ceasarkyckling 

69:-

•

Wrap med hommus och rostad
paprika (vegetarisk) 

69:-



35:-

•

Baguette med räkröra 

59:-

•

Baguette med köttbullar och rödbetsallad 

49:-

•

Grov baguette med kyckling svängd i 
tomatpesto

49:-

•

Kökets pulled porkburgare med picklad rödlök  59:-

•

Kökets landgång med klassiska pålägg 

79:-

•

Smörgåsbakelse 

99:-

•

Maxad tårtbakelse 1-2 personer 

•

Smörgåsstubbe 3-4 personer 

89:245:-

Sallader
•

Grekisk sallad med oliver och
fetaost (vegetariskt) 

69:-

•

Klassisk räksallad med ägg och citron 

89:-

•

Ceasarsallad med kyckling, bacon, tomat 

79:-

•

Pastasallad med kallrökt lax och kräftstjärtar 

69:-

•

Krämig pastasallad med kycklingspett 

79:-

•

Krämig pastasallad med grillad fläskfilé 

65:-

•

Pastasallad med Salsa Liguria, rostad paprika
samt kyckling marinerad i tomatpesto 

79:-

•

Pärlcouscoussallad med grillad paprika, 
granatäpple, marinerade rotrukter samt
citrusyoghurt (vegetarisk) 

69:-

•

Poké bowl med chiliglaserad lax 

95:-

•

Poké bowl med räkor 

95:-

•

Poké bowl med hoisinkyckling 

95:-

Smörgåstårtor
•

Räk- och skinksmörgåstårta 

85:-

•

Skagensmörgåstårta 

90:-

•

Tonfisksmörgåstårta 

85:-

•

Salami- och briesmörgåstårta 

85:-

•

Vegetarisk smörgåstårta (vegetarisk) 

80:-

Festfat
•

Filéfrossa 
139:Grillad fläskfilé marinerad med sweet chilisås, grillad
kycklingfilé marinerad med tomatpesto, två exotiska
frukter, cocktailtomater, mangochutneysås, bröd från
vårt bageri, potatisgratäng eller potatissallad.

•

Exotisk lyxplanka 
Grillade kycklingben, rostbiff, rökt skinka,
två sorters dessertost, fyra exotiska frukter,
färska grönsaker, baguette från vårt bageri,
potatisgratäng eller potatissallad.

•

Festfat129:Kalkonpastrami, rostbiff, kycklingben,
fyra sorters exotiska frukter, baguette från
vårt bageri, potatisgratäng eller potatissallad.

•

Grillplanka 
Grillade kycklingklubbor, grillad fläskfilé,
rostbiff, fyra olika exotiska frukter, färska
grönsaker, potatisgratäng eller potatissallad.

139:-

•

Medelhavsplanka 
Grillad fläskfilé, grillad kycklingfilé, lufttorkad
skinka, dessertost, 2 exotiska frukter, färska
grönsaker, pastasallad, foccaciabröd från
vårt bageri.

149:-

•

Fisk och skaldjursplanka 
179:Kallrökt lax, varmrökt lax, räkröra, ägghalvor,
picklad rödlök, romsås, citron och bröd från vårt
bageri.

139:-

Diverse
•

Tapastallrik 
99:Dagens urval från delidisken, tre chark, tre ostar,
oliver, kronärtskocka, dagens marmelad
från vårt kök.

•

Nachotallrik 
Nachochips, tomatsalsa, aioli, morot, gurka,
salamistavar, oststavar, feferoni.
Snittar 

•

Klassisk Skagen på toastbröd toppad med
stenbitsrom

•

Bageriets rågbröd med ädelost och husets
tomat/vaniljmarmelad (vegetarisk)

•

Tunnbrödsrulle med rökt skinka, färskost
smaksatt med pepparrot samt äpple

•

Crostini med chilibakad lax och sojaemulsion

•

Bageriets rågbröd med varmrökt laxmousse
och picklad rödlök

•

Crostini med marinerad kronärtskocka
(vegetarisk)

79:-

25:-/st

Buffé
•

Vegetarisk buffé
Långsamt bakade tomater med färskostkräm,
blomkålsterrin med prästost och spetskål,
rostade rödbetor med solrosfrön och persilja,
pärlcouscoussallad med syrad rödlök och dill,
citron och kryddrostade rotfrukter, hummus,
krispig grönsallad, salsa Liguria, baguette
från vårt bageri.

219:-

•

Italiensk buffé 
259:Lufttorkad skinka, salami, gremolata
marinerad kyckling, ryggbiff marinerad i
kökets tomatpesto, pastasallad med ruccola,
rostad paprika och oliver, tomat- och
mozzarellasallad, kripsig grönsallad, tapenad, salsa
Liguria och focaccia från vårt bageri.

•

Maxibuffé
259:Dubbelmarinerad fläskfilé, kycklingfilé
marinerad med citrus och persilja, varmrökt
lax från Blomlöfs med picklad rödlök, sallad på
Axelssons potatis med salladslök, örter samt
fetaost, ceasarsallad med krutonger, bacon
samt riven parmesan, rostade rotfrukter
svängda i citronrapsolja från Nöbble gård,
krispig grönsallad, örtkräm, dagens bröd
från vårt bageri.

•

Asiatisk buffé 
Hoisinmarinerad kycklingfilé, syrlig
biffsallad, chilibakad laxfilé, nudelsallad
med chili, koriander och vårlök, sweet
kimchi på rödkål, sojaemulsion, baobröd.

•

Barnbuffé 
Pizzasnurra med ost och skinka, köttbullespett
med cocktailtomat, kycklingspett, pastasallad,
morotsstavar, gurkstavar, melonbitar, liten
påse med Kinderägg, säsongens frukt och
tablettask.

259:-

99:-

Skapa din egen festplanka

Pris per portion
Bröd

7:-

•

Mixade frallor

•

Ciabatta 

10:-

•

Baguette 

7:-

Potatis / Sallader
•

Potatisgratäng 

30:-

•

Krämig potatissallad 

25:-

•

Potatissallad med salladslök, örter, salladsost 

30:-

•

Krämig pastasallad 

25:-

•

Pastasallad med Salsa Liguria 

30:-

•

Tomat och mozzarellasallad 

30:-

•

Ceasarsallad 

25:-

•

Krispig grönsallad 

20:-

Frukt
•

Honungsmelon 

15:-

•

Druvor 

15:-

•

Passionsfrukt 

15:-

•

Kiwi 

15:-

•

Ananas 

15:-

Tillbehör
•

Queenoliver 

15:-

•

Marinerade vitlöksklyftor 

15:-

•

Brie 

18:-

•

Gruyère reserve 

25:-

•

St Agur 

25:-

•

Picklad rödlök 

15:-

•

Picklad mango 

15:-

Såser
•

Vår egen bearnaise

15:-

•

Salsa Liguria 

20:-

•

Tryffelemulsion 

20:-

•

Kräm smaksatt med farfars senap 

15:-

Kött
•

Dubbelmarinerad fläskfilé 

35:-

•

Grillad kycklingklubba 

20:-

•

Grillade revben 

20:-

•

Grillad entrecôte/ryggbiff med BBQ marinad 

30:-

•

Kycklingspett sweet chili 

30:-

•

Kycklingspett Texas 

30:-

•

Kycklingspett honung 

30:-

•

Rostbiff 

35:-

•

Kalkonpastrami 

35:-

•

Rökt skinka 

30:-

•

Lufttorkad skinka 

35:-

•

Magnifico salami 

30:-

•

Fänkålssalami 

30:-

Dessert

Från 59:-/portion

Vi följer säsongen.
Kontakta köket för aktuellt utbud.

Ostbricka

99:-

Dagens urval från delidisken, två hårdostar,
en vitmögel, en blåmögel, en kittost, vår egen
tomat och vaniljmarmelad, bageriets fröknäcke.

3-rätters menyer

från 350:-

Kontakta köket för aktuell meny.
(förändras över säsongen, nedan ett typexempel)
•

Förrätt:
Krämig hummersoppa med morotsjulliene,
dillmarinerade kräftstjärtar samt bageriets fröknäcke

•

Varmrätt:
Helstekt ryggbiff serveras med puré på morot och
brynt smör, västerbottenosttoppad potatisgratäng,
smörsvängd haricots verts samt mustig rödvinssky
smaksatt med citrontimjan

•

Dessert:
Kompott på äpplen från Ursult serveras med krämig
vaniljsås samt kardemummakryddat havrekrisp

Kontakta oss för eventuell specialkost så löser vi detta på bästa sätt.

SUSHI
DAILY
Härrullad sushi av

erfarna sushimästare

varje dag i vår butik.

Välkommen
med din
beställning!

Beställ smidigt med vårt
formulär på www.maxivaxjo.se
Du kan även maila
din beställning till
catering.vaxjo@maxi.ica.se
Tel: 0470-799977

Minst fem portioner vid
beställning av brickor.
Minst åtta portioner vid
beställning av buffé.
Smörgåstårtor kan beställas till
6, 9, 12, 15 samt
18 personer eller fler.
Vi vill gärna ha din beställning
minst två dagar i förväg, tack!
Öppettider och mer
information finns i butiken
och på vår hemsida.

