Catering
Stolthet, smak och passion
Med ett brett urval av
mat och godsaker från
vår kvalitetscertifierade
butik erbjuder vi prisvärd
catering som passar för
alla festliga tillfällen.

Vi behöver din beställning senast tre vardagar innan avhämtning
Välkommen att besöka oss i butiken, ringa 08-540 601 50 eller
skicka e-post till: catering.favoriten@supermarket.ica.se.
ICA Supermarket Favoriten
Margretelunds Centrum, 184 60 Åkersberga.
Tel 08-540 601 50

Alla dagar 8-21
Följ oss på Facebook!

Mingel & Småplock
Lax-kanapé 25 kr/st
Kallrökt lax på pumpernickelbröd med
färskost smaksatt med pepparrot och
toppad med citron och färsk dill.

Skagen-kanapé 25 kr/st
Smörstekt rustik baguette med vår
egen lyx-skagenröra toppad med röd
stenbitsrom, citron och färsk dill.

Pa r ty-p ri s!er

25 va lfria ka na pé
fö r 500 kr
(o rd. pri s 625 kr)

Chèvre-kanapé
(vegetarisk) 25 kr/st
Smörstekt rustik baguette med chèvreostkräm, toppad med färsk rosmarin
och krispiga valnötter.

Tapas-bricka 79 kr/pers (minst 4 personer)
En härlig mix av småplock till cocktail-partyt, förfesten eller TV-kvällen!
•
•
•
•
•
•

Mini-ölkorv med svartpeppar
Mini-ölkorv med parmesanost
Skivad Salami Rustico
Skivad Choritzo
Skivad Serrano skinka
Parmesan-chips

• Vår egen Oliv-mix (gröna, stora Halkidikioliver, svarta Kalamata-oliver och
Taggiasche-oliver)
• Ostkuber av fransk Comté-ost och spansk
Manchego-ost
• Nybakat bröd

Favoritens skaldjur
2 s t fö r

50 k r

Räkbakelse 49 kr/st
Vår egen lyx-Skagenröra på ljust bröd,
toppad med handskalade räkor, röd stenbitsrom, citron och färsk dill.

Räkcocktail 29.90 kr/st
Matildas goda cocktail på räkor, mango,
sockerärtor, rödlök, sesamfrö, lite chili och
en skvätt lime

Nyba k a d
ba gu ett e p å
k ö p et!
Skaldjurslåda 599 kr
för två personer
Vårt allra lyxigaste skaldjurs-paket!
Frossa i färsk hummer, franska
ostron, KingCrab-ben, krabba,
räkor, Favoritens aioli och vår egen
lyx-Skagenröra.

Buffé

Omsorgsfullt utvalda råvaror förbereds, läggs upp och dekoreras
med kunskap och kärlek för att förgylla ditt festliga tillfälle…

Bild
Favoritens buffé

Favoritens buffé 139 kr/pers (minst 6 personer)
Vår älskade klassiker har under åren gjort stor succé på otaliga kalas och
mottagningar i Åkersberga med omnejd!
•
•
•
•
•

Grillad rostbiff, Blacky-skinka och rökt kalkonbröst
Kallrökt lax med hovmästarsås
Gammaldags potatissallad och grönsallad
Ostbricka med Brie och Cambozola, vindruvor
Nybakad baguette och smör

Bild
Festbuffé

Festbuffé 149 kr/pers (minst 6 personer)
Vår mest exklusiva buffé med spännande smaker och vackra färgkombinationer
som blir ett uppskattat inslag på festen!
•
•
•
•
•

Honungsmarinerade kycklingspett och grillad rostbiff
Varmrökt lax med örtagårdssås
Italiensk potatissallad
Mozzarella-sallad Fresco
Brieost och nybakad baguette

Buffé
Nyh et!

Favoritens Skärgårdsbuffé 159 kr/pers (minst 6 personer)
Vi presenterar stolt en härlig buffé med alla skärgårdens läckerheter.
•
•
•
•
•
•

Kallrökt och gravad lax med hovmästarsås
Rökta räkor och limeaioli
Skagenröra
Favoriterns inkokta lax med romsås
Skärgårdens potatissallad med pepparrot
Nybakad baguette och Brieost

Vegetarisk buffé 139 kr/pers (minst 6 personer)
Vår vällagade vegetariska buffé innehåller massor av goda och moderna rätter.
•
•
•
•
•
•

Grillade medelhavsgrönsaker
Rödbetsplättar med tzatziki
Quorn-spett i sweet chili-marinad
Mozzarella-sallad Fresco
Dinkelsallad med soltorkade tomater, äpple och purjolök
Nybakad baguette och Favoritens oliv-mix

Kallskuret
Klassiskt kallskuret
89 kr/pers
(minst 6 personer)
Våra finaste charkuterier i perfekt
skurna skivor och snyggt upplagda. Här ingår grillad rostbiff,
Blacky-skinka, rökt kalkonbröst,
Bruschettaskinka och Pepparsalami.

Italienskt kallskuret 99 kr/pers (minst 6 personer)
En lyxig mix av de finaste charkuterierna från Italien, snyggt skivade och upplagda:
Parmaskinka, Salami Rustico, Calabrese (stark salami), Rustico skinka, och Mortadella Farcitella.

Goda pajer för vardag och fest – tillagas i Favoritens kök på
våra ﬁnaste råvaror. Enkelt att värma och servera!

Välj mellan våra goda smaker:
Ost- och skinkpaj
Västerbottenpaj
Köttfärspaj
Grekisk paj (med kyckling, svarta oliver,
soltorkade tomater och fetaost)
• Chevrépaj (med rödlök och färsk spenat)
•
•
•
•

ri s:
Pro va-p å-på pa
jer
Två va lfr ia sm

70 k r

Välj din storlek:
Small 39 kr/st (ca 250 g)
En portionspaj för en person eller delas som förrätt till två
Large 129 kr/st (ca 1000 g)
Lagom för 4-6 personer eller som förrätt till 8-10 personer

Paj

Smörgåstårta & Landgång
”Vi lägger ner mycket tid och omsorg
på att göra våra smörgåstårtor lika
vackra som de är goda!”

– Ann-Soﬁe

Ka la s p ri s!

6p9e r kbi rt

Välj mellan våra goda smaker:
• Smörgåstårta med grillad rostbiff, rökt
gästabudsskinka och leverpastej
• Smörgåstårta med lax och räkor, toppad med
röd stenbitsrom, ägg, citron och färsk dill
• Smörgåstårta med parmaskinka,
Salami Rustico, mozzarella och färska tomater
• Vegetarisk smörgåstårta med grillade grönsaker,
fetaost, tomat och oliver
Alla våra smörgåstårtor kan beställas glutenoch/eller laktosfria utan extra kostnad.
Säg till vid beställning!

Välj din storlek:
Small
Medium
Large
X-Large

414 kr/st (6 bitar)
621 kr/st (9 bitar)
828 kr/st (12 bitar)
1035 kr/st (15 bitar)

Favoritens landgång 79 kr/st
En härligt matig smörgås på ljust bröd med handskalade räkor, ägg, majonnäs, citron, färsk dill,
kallrökt lax, rökt gästabudsskinka, mimosasallad, grillad skivad rostbiff, ost, tomat, gurka och
paprika på salladsbädd.

Favorit-rätter
Favoritens Räksmörgås
Vår klassiska räksmörgås med handskalade räkor på ljust bröd med majonnäs,
ägg, röd paprika och tomat, toppad
med citron och färsk dill.

5/5 k r
st
yc k

Räksallad 59 kr/port
med handskalade räkor, ägg, provencalsk
salladsmix, cocktailtomater, rödlök, gurka
och Rhode Island dressing, toppad med
citron och färsk dill.

Ceasarsallad 59 kr/port
med kycklingbröstfilé, romansallad, bacon,
hyvlad parmesan, Favoritens egna krutonger,
cocktailtomater och den klassiska Ceasardressingen.

Tips!

,
Perfekt till picknicken
eller
lunch-mötet på jobbet
…
årsmötet på klubben

Rimmad lax med dillstuvad potatis 59 kr/port
med citron och färsk dill.

Favoritens Festmeny
Vi har komponerat en fantastisk festmeny med särskilt utvalda
komponenter som håller topp-kvalité från vårt kök till ditt bord.
Enkla instruktioner för förvaring, uppvärmning och servering
medföljer för att säkerställa att din middag blir en succé!

Tips!

!

För inspiration till vacker
dukning och festliga tips
och idéer besök www.ica.se!

Meny
Förrätt

Toast Skagen

på smörstekt baguette,
Favoritens Lyx-skagenröra
, citron och färsk dill
rom
toppad med röd stenbits

Huvudrätt

Helstekt ﬂäskﬁlé ”Black

Garlic”

s och Favoritens
med duschesse-potati
sås
hemlagade bearnaise-

Efterrätt

Pannacotta
vit choklad
Vanilj-pannacotta med
ruk
och passionsf t

!

199 k r
/p
e rs o n

(m in. 6 pe rs on er)

Något gott efter...

Stora Ostbrickan 99 kr/pers (minst 4 personer)
En härlig mix av goda ostar och tillbehör…
• Brie, en mjuk och mild fransk vitmögelost
• St. Agur, en krämig blåmögelost från Auvergne i Frankrike, med kryddig med mild smak
• Comté, en av Frankrikes mest populära hårdostar som är lagrad i 9 till 12 mån och har
en lätt sötaktig och nötig eftersmak
• Tome Basque (fransk bondost) en halv mjuk, gräddig ost från sydfranska Baskien
• Tallegio, italiensk kittost med en mild, lätt syrlig smak och ett vitt, krämigt innanmäte
• Fikonmarmelad lagad enligt gammal tradition av noggrant utvalda frukter från Aquitaineregionen i sydvästra Frankrike, med en fyllig och klar smak
• Ett urval av goda kex som framhäver, balanserar och kompletterar ostarna
• Vindruvor

Pannacotta Choklad 25 kr/st
med färska jordgubbar och mynta

Pannacotta Vanilj 25 kr/st
med vit choklad och passionsfrukt

5 p a n n a cott ar
m ed va lfri sm ak

fö

100 k r
(o rd.p ri s 125 kr)

Tårtor
Förutom alla goda tårtor vi har hemma i butiken kan du också
beställa ett stort urval av tårtor och stubbar i olika storlekar.
Prata med oss i så hjälper vid dig med sortiment och beställning!

Presentkorg
Presentkorgar
En vacker presentkorg med användbart
innehåll är alltid en mycket uppskattad
gåva! Vi gör fina presentkorgar till dina
vänner, medarbetare, kunder och alla
andra som du vill visa uppskattning.

Presentkorg 349 kr/st
Presentkorg Lyx 449 kr/st

