


Ost & skinka 79ª /bit
Fylld med pastejröra, ost & skinkröra. 
Garnerad med skinka, ost, tomat, 
sallad, vindruvor, apelsin och persilja. 
(300–350 g/bit).

Minsta beställningsantal 6 bitar.

Lax & skaldjur 79ª /bit
Fylld med krämig skagenröra och 
laxröra gjord på rökt lax. 
Garnerad med handskalade räkor, 
kallrökt lax, sallad, tomat, dill och 
citron. 
(300–350 g/bit).

Minsta beställningsantal 6 bitar. 

Skinka, 
lax & räkor 79ª /bit
Fylld med laxröra, skinkröra och 
skagenröra. Garnerad med hand-
skalade räkor, kallrökt lax, sallad, 
tomat, dill och citron. 
(300–350 g/bit).

Minsta beställningsantal 6 bitar. 

Vegetarisk 79ª /bit
Fylld med röra gjord på soltorkad 
tomat, olivröra samt en krämig 
kesella- mozzarellaoströra. 
Garnerad med sallad, ruccola,  
parmesanost, Philadelphiaost, 
vindruvor, apelsin och passionsfrukt. 
(300–350 g/bit).

Minsta beställningsantal 6 bitar.

Vi på ICA Supermarket Sjöstaden 
värdesätter kvalité, service och 
yrkesskicklighet. Vi har därför valt att 
samarbeta med Green Hill, ett familjeföretag 
med mångårig erfarenhet av att bedriva 
restaurang och cateringverksamhet. 

Håll tillgodo! 

smörgåstårtor

varje dag
lite godare

Rostbiff   379ª /kg

Kalkon   279ª /kg

Gästabudskinka   279ª /kg

Parmaskinka   329ª /kg

Salami   279ª /kg

Fläskfi lé   319ª /kg

Kycklingfi lé   199ª /kg

kallskuret

Glutenfritt och laktosfritt +10 kr/bit.

Uppskivat, dekorerat och upplagt på fat.

buffeér
Sjöstadsbuffén 189ª /person
Rökt lax med pepparrotscréme, serranoskinka med färska 
fi kon, fårostfylld kycklingfi lé med marinerad zucchini, paj med 
västerbottenost, italiensk potatissallad med soltorkade 
tomater och oliver. Olika sorters grönsallad med tomat och 
gurka. Salladsdressing och nybakt bröd.

Minsta beställningsantal 10 personer.

Festbuffé 199ª /person
Parmalindad melon, italiensk salami, två sorter, tomat & 
mozzarellasallad, marinerade kycklingklubbor, pastasallad 
med ruccola & parmesan, blandad sallad med dressing, 
delikatessostar på spett, 3 sorter kex & frukt, 
citroncheesecake.

Minsta beställningsantal 10 personer.

Italiensk buffé 230ª /person
Parmaskinka med honungsmelon. Tre olika sorters salami. 
Mortadella med vitlök. Rökt skivat kalkonbröst toppat med 
fågelpastej. Treolika italienska delikatessostar på spett. Tomat 
och mozzarellasallad med färsk basilika. Fyllda krustader med 
vitlöksost. Grönsallad med tomat och gurka. Italiensk potatis-
sallad med oliver, rödlök, soltorkade tomater och fårost. 
Italiensk dressing. Nybakat bröd. 

Minsta beställningsantal 10 personer.

Vegetariskt buffé 199ª /person
Vegetariska biffar, falafel, vegetariska knyten, veg pastasallad 
med oliver & soltorkade tomater, tomat & mozzarella.
Salladsmix: tomater, ruccola, solrosfrön & parmesanost. 
Hummus & bröd. Grillad paprika med fetaost. 
Ostspett med kex (brie, cambozola, taleggio).

Minsta beställningsantal 10 personer.



beställning
Prata gärna med oss så berättar vi mer! 
Delikatess tel. 08-442 74 70
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bröd
Grand Levain 1000 g, 40ª /st

Brytbröd fl erkorn 520 g, 30ª /st

Gourmet Tranbär 315 g, 30ª /st

Valfri text på tårtor +50 kr.

Vi önskar få in Er beställning tre dagar 
innan avhämtning för bästa service.

Önskas glutenfritt eller laktosfritt, fråga 
gärna personalen.

Princesstårta grön 8 bitar 179ª 

12 bitar 269ª 

20 bitar 469ª 

Dekorerad med valfri bild  +199ª /bild

Frukttårta 8 bitar 209ª 

12 bitar 279ª 

20 bitar 489ª 

Passionsmoussetårta 8 bitar 239ª 

12 bitar 299ª 

20 bitar 529ª 

Choklad- och 
hallonmoussetårta 8 bitar 239ª 

12 bitar 299ª 

20 bitar 529ª 

tårtor

Öppet 7–22

En butik där man vi�  vara!

Sjöstaden




