
08-564 103 83
kok.alvikstorg@supermarket.ica.se

Catering
Kontakta oss  

när du ska ha  

fest! /Kristian

•



2013 började vi på ICA Alvikstorg att laga mat  
i butiken från grunden. Huvudfokus var då att 

laga riktigt välsmakande luncher och utveckla ett 
eget sortiment på såser, tillbehör och desserter. 

2014 vann vår kock Kristian ”ICAs mästerkock” 
som avgjordes på Friends Arena, med sitt 

recept på temat ”Ta ett grönt år”.  

2015 lanserade vi vår egen catering som har 
samma målbild; att laga välsmakande mat till  

er fest, mingel eller annan tillställning.

Sedan 2018 är vi fyra kockar som jobbar i köket 
med maten som säljs i butiken samt cateringen.

 Cateringmenyerna är anpassade efter säsong 
för att alltid smaka som bäst.

Sommaren 2019 genomfördes en 
ombyggnation av vårt kök och manuella deli.

 Vi har gjort förslag på olika cateringar  
men önskar du något annat kan du alltid höra 
av dig till köket. Vi behöver din beställning två 

helgfria dagar innan leverans.

Kontakta oss när du ska ha fest! 
/Kristian

 
Följ oss på Facebook för att  

få inspiration och se våra nyheter. 
08-564 103 83



Frukostpaket
Ost & skinksmörgås med färskost,  sallad och tomat.  
Pressad apelsinjuice (25cl) 45:-

+Yoghurt med blåbär och müsli 69:-

Frukostbuffé
• Frallor

• Ost och skinka

• Färskost, smör

• Sallad, paprika, tomat, groddar och gurka

• Liten yoghurt med blåbär och müsli

• Pressad apelsinjuice

• Kokt ägg och kaviar

 155:-/person
 

Något sött
Croissant 9,95:-

Chokladcroissant 9,95:-

Kanelbulle 9,95:-

Kardemummabulle 9,95:-

Vaniljbulle 9,95:-

Wienerbröd 9,95:-

Muffins (olika smaker) 9,95:-



Mackor
Ostsmörgås -Thorbröd, färskost,  24,95:- 
sallad, ost, tomat

Skinksmörgås - Thorbröd, färskost, sallad,  24,95:- 
rökt skinka, tomat

Ost och skinksmörgås - Thorbröd, färskost,  24,95:- 
sallad, rökt skinka, ost, tomat

Ost- och skinkcroisssant - Croissant med  39,95:- 
sallad, ost, skinka och tomat  

Skagencroissant - Croissant med skagenröra,  59:- 
citron och dill

Vegansk smörgås - Chiabröd, bönpastej,  24,95:- 
sallad, tomat 

Leverpastejsmörgås - Bröd, smör, leverpastej,  35,95:- 
inlagd gurka, ärtskott

Räksmörgås - Tekaka, sallad, ägg, majonnäs,  59:- 
räkor, citron, dill

Salami- och briebaguette - Rustik baguette,  39:- 
färskost, salami, brie, tomat

Ost- och skinkbaguette - Mjuk baguette fylld  36,95:- 
med smör, sallad, ost, skinka och tomat

Kyckling- och currybaguette - Mjuk baguette fylld  39:- 
med smör, sallad, kycklingcurryröra, paprika, tomat



Smörgåstårta
Våra smörgåstårtor gör vi på våra egna röror från köket. 
3, 6, 9 eller 12 bitar

Skagentårta (laktosfri)  89:-/bit
Fylld med vår skagenröra vi gör på egenslagen majonnäs, hand 
skalade räkor, citron och pepparrot. Den garneras med sallad, 
ägg, majonnäs, citron, dill, krasse och cocktailtomat.

Lax & skaldjurstårta (laktosfri)  89:-/bit
Smörgåstårtan är fylld med vår skaldjursröra gjord på räkor, 
kräftstjärtar, kålrabbi, majonnäs, dill och gräslök. Den garneras 
med sallad, ägg, majonnäs, kallrökt lax, citron, dill, gräslök och 
cocktailtomat.

Ost & skinktårta  79:-/bit
Smörgåstårtan är fylld med vår röra gjord på rökt skinka,  
färskost, tomat, kålrabbi, pepparrot, gräslök och persilja.  
Den garneras med majonnäs, sallad, cocktailtomat, folke  
ostflagor, rökt skinka, krasse och persilja.

Vegetarisk tårta 79:-/bit
Smörgåstårtan är fylld med vår röra gjord på färskost, rostade 
grönsaker, kronärtskocka, kikärtor tomat och timjan. Den garneras 
med sallad, vår egenslagna veganska majonnäs gjord på kikärtor 
och rapsolja, crudité på säsongens grönsaker. 

Kallskurna tårtan  89:-/bit
Smörgåstårtan är fylld med vår röra gjord på färskost,  
rostade grönsaker, kronärtskocka, kikärtor tomat och timjan.  
Den garneras med majonnäs, sallad, salami, lagrad ost,  
basilika och soltorkad cocktailtomat

Landgångar
Klassisk  89:-/st
Landgångsbröd smörat och toppat med sallad, skagenröra på 
skivat ägg, kallrökt lax med senapssås, rökt skinka med persilja, 
rostbiff med remouladsås, cocktailtomat, rostad lök och brieost 
med fikonmarmelad.

Kallskurna  99:-/st
Landgångsbröd smörat och toppat med sallad, kronärtskocka 
smaksatt med citron och rosmarin, tapenade, två sorters 
salami, lagrad ost och krämig ost som toppas med marmelad 
och basilika.



Sallader
Buffelmozzarella och kronärtskocka 74,95:-
Småbladig sallad, bönmix, kronärtskocka, cocktailtomat,  
buffelmozzarella, basilika och vinägrett gjord på rapsolja  
och balsamico 

Räksallad 74,95:-
Småbladig sallad, sockerärtor, cocktailtomat, kokt ägg,  
räkor och Rhode Islandsås

Ceasarsallad 74,95:-
Romansallad, kyckling, bacon, krutonger, grana  
padanoflakes och caesardressing 

Ost och skinksallad 74,95:-
Småbladig sallad, rökt skinka från Väddö, folkeost,  
sockerärtor, cocktailtomat, paprika och Rhode Islandsås 

Gryn- och pastasallad
Bulgur med falafel  69,95:-
Bulgursallad, småbladig sallad, falafel, hummus  
och ajvaryoghurt

Quinoa och tofu  69,95:-
Quinoasallad, småbladig sallad, tofu marinerad  
i gremolata och ajvar

Pastasallad med kyckling 69,95:-
Pastasallad, småbladig sallad, kyckling, cocktailtomat,  
minimozzarella och currysås

Couscous med rödbetsfalafel 69,95:-
Couscoussallad, småbladig sallad, rödbetfalafel  
och ajvaryoghurt 

Krämig pastasallad med kyckling 69,95:-
Krämig pastasallad, småbladig sallad, cocktailtomat  
och kyckling

Pastasallad med räkor 69,95:-
Pastasallad, småbladig sallad, räkor, ägg, citron, dill  
och Rhode Islandsås



Wraps
Kyckling, Ceasar 44,95:-
Småbladig sallad, kyckling, bacon och caesardressing

Kyckling, harissa 44,95:-
Småbladig sallad, kyckling, harissamajonnäs, bönmix  
och rostad lök

Kyckling, gul curry 44,95:-
Småbladig sallad, röra på kyckling och gul curry och bönmix

Rostbiff, avokado 44,95:-
Småbladig sallad, rostbiff, avokado, rostad lök,  
bönmix och tomat

Falafel, ajvaryoghurt 44,95:-
Småbladig sallad, falafel, bönmix och ajvaryoghurt

Rödbetsfalafel, bulgur 44,95:-
Småblad sallad, bulgursallad, rödbetsfalafel, vitlöksyoghurt

Skagenröra, ägg 55:-
Småbladig sallad, skagenröra, kokt ägg och ärtskott

Kalla ris- och nudelrätter
Pokebowl med lax 89:-
Sushiris, laxkuber marinerade med sesamolja och soja, mango, 
majrova, bönmix, gari och srirachamajonnäs

Pokebowl med tofu 79:-
Sushiris, tofukuber marinerade med sesamolja och soja, mango, 
majrova, bönmix, gari och srirachamajonnäs 

Kycklingbowl 79:-
Sushiris, teriyakikyckling, mango, majrova, bönmix, gari och 
srirachamajonnäs

Kallröktlaxbowl 85:-
Sojamarinerade nudlar, karameliserad spetskål och broccoli, 
äpplekål smaksatt med pepparrot, 64 gradigt ägg, kallrökt lax 
och srirachamajonnäs

Laxsashimi på sushiris 89:-
Sushiris, sashimilax, chiliaioli, vårlök, sesamfrön, gari och soja 
med sesamolja

Lammrostbiff på sushiris 89:-
Sushiris, tunt skuren sojastekt lammrostbiff, chiliaioli, vårlök, 
sesamfrön, gari och soja med sesamolja



Vegetarisk
Vi kan alltid ordna gluten- och laktosfria alternativ.  
Nedan är ett urval av mat vi kan göra, har ni önskemål  
på annan mat får ni gärna kontakta köket.

• Kikärtsbiffar smaksatta med  harissa och  
solroskärnor, serveras med wokade     
grönsaker och nudlar

• Helstekt halloumi med quinoa, rostade   
grönsaker och myntayoghurt

• Svart råris smaksatt med kapris, oregano och 
soltorkad cocktailtomat serveras med  tofu och 
harissamajonnäs

89:-/person  
inkl. bröd & smör

Veganskt
Vi kan alltid ordna gluten- och laktosfria alternativ. 
Nedan är ett urval av mat vi kan göra, har ni önskemål  
på annan mat får ni gärna kontakta köket.

• Helstekt blomkål med quinoa, rostade  grönsaker 
och ajvar

• Svart råris smaksatt med kapris, oregano och 
soltorkad coctailtomat serveras med  tofu och 
olivolja

• Couscous serveras med rostade grönsaker  
med mosade bönor smaksatt med ajvar, persilja 
och vitlök

89:-/person  
inkl. bröd & smör

Lunch
Vi levererar kalla luncher som ni själva  
kan värma på. Antingen som buffé  
eller individuellt packade lunchlådor.  
I lunchen ingår bröd och smör. 

Nedan följer ett urval av luncher som  
vi kan erbjuda. Har ni andra önskemål  
kan vi oftast lösa det. Köket behöver  
er beställning tre arbetsdagar innan  
ni önskar maten som sedan hämtas  
ut i manuella disken.



Kött/kyckling
Vi kan alltid ordna gluten- och laktosfria alternativ.  
Nedan är ett urval av mat vi kan göra, har ni önskemål  
på annan mat får ni gärna kontakta köket.

• Spagetti bolognese

• Roslagspasta (krämig pasta med champinjoner, 
soltorkade tomater och fläskkarré)

• Pannbiff med grönpepparsås

• Korv stroganoff med vildris

• Thaiköttbullar med rödcurrysås och ris

• Kycklingwok 

• Sojastekt lammrostbiff med nudlar och wokade 
grönsaker 

• Couscous serveras med rostade  grönsaker, 
lammfärsbiffar och myntayoghurt

• Caesarsallad med kyckling

89:-/person  
inkl. bröd & smör

Fisk
Vi kan alltid ordna gluten- och laktosfria alternativ.  
Nedan är ett urval av mat vi kan göra, har ni önskemål  
på annan mat får ni gärna kontakta köket.

• Fisksoppa med aioli

• Laxwok

• Panerad spätta med remouladsås och potatis

•  Kryddstekt lax serveras med rostad pumpa och 
kamutvete, rödbeta-chevresallad samt en 
ajvaryoghurt  

• Inlagd strömming med potatismos, rårörda lingon 
och citron

• Caesarsallad med kryddstekt lax 

89:-/person  
inkl. bröd & smör



Trerättersmeny
Vi kan alltid ordna en trerättersmeny 
som är förberedd så långt att ni bara 
behöver värma maten i ugn och på 
spisen. Prata med oss i köket vad  
vi har för aktuell meny att erbjuda. 

Har ni någon egen idé på vilken typ av 
trerättersmeny ni vill ha, kan vi alltid 
diskutera fram ett förslag tillsammans. 

Menyförslag - Kött
Skagenbakelse som serveras med småbladig sallad 
med citronette 

Stekt flankstek som serveras med rostade rotfrukter, 
sallad på ugnsbakade tomater, haricotsverts, lök och 
olivolja samt en rödvinssås och bearnaisesås. 

Passionsfruktspanacotta med yoghurtmousse

Menyförslag - Fisk
Skagenbakelse som serveras med småbladig sallad 
med citronette 

Ugnsbakad rimmad torskrygg som serveras med 
potatispuré, ljummen sallad på säsongens grönsaker 
och vitvinssås

Vaniljpanacotta toppad med bär

Menyförslag - Vegetarisk
Krämig soppa efter säsongens grönsaker  
och rotfrukter

Helbakad rotselleri som serveras med kål fylld med 
svamp, jordärtskocka, belugalinser som serveras med 
vegansk majonnäs smaksatt med vitlök och örter

Karamelliserade äpplen smaksatta med rosmarin 
som serveras med vaniljkräm och mandelsmulor

 395:-/person 



Våra bufféer
Till vardag eller fest är det perfekt  
med buffé. På våra bufféer finns det 
välgjorda rätter för alla smaker, noga 
sammansatta för att passa ihop.

Italiensk buffé 
• Pastasallad smaksatt med tunt skuren fänkål, 

zucchini, tomat, basilika och olivolja

• Tre sorters salami, lufttorkad skinka

• Capresse (tomat, mozzarella, balsamico  
och basilika)

• Citronmarinerade oliver och kronärtskocka

• Bröd med färskost smaksatt med basilika  
och soltorkad tomat

 199:-/person 
 

Svenska smaker
• Krämig potatissallad

• Rostbiff, Väddöskinka 

• Kallrökt lax med senapssås

• Grönsallad

• Västerbottenostpaj 

• Bröd med färskost smaksatt med persilja  
och gräslök 
 199:-/person



Asiatiska smaker
• Sojastekt lammrostbiff med chiliaioli 

• Sesambakad lax

• Nudelsallad smaksatt med soja, sesamolja, 
ingefära, lime och säsongens grönsaker

• Pak choisallad med morot, ingefära, chili, 
koriander och lime

• 64-gradigt ägg smaksatt med vitlöksstekt svamp, 
sesamfrön och limeaioli

 219:-/person

Koreansk BBQ 
Kan ätas kall och varm, vill ni äta den varm följer det 
med uppvärmningsinstruktioner

• Stekt kyckling smaksatt med sesamolja, soja, 
risvinäger och vitlök

• Sesamstekt lax

• Ris smaksatt med säsongens grönsaker och 
risvinäger

• Koreansk coleslaw smaksatt med krämig rostad 
sesammajonnäs

• 64-gradigt ägg toppad med sojapicklad svamp 
och vårlök

• Baobröd

 229:-/person



ICA Alvikstorgs festbuffé
• Rosastekt flankstek som serveras med chiliaioli 

• Kryddstekt lax toppad med fänkålscrudité 

• Sallad på quinoa, betor, bakad blomkål, spenat, 
timjan och tomat

• Rostade rotfrukter marinerade i citron, olivolja, 
spenat och tomat

• Crudité på säsongens grönsaker

• Ajvaryoghurt

• Bröd med smör toppad med örter, salt och 
olivolja

 229:-/person

 Timjan och dragon
• Timjanstekt kyckling

• Gravad lax med senapssås, rågbröd, gurka, krasse, 
persilja

• Ceasarsallad 

• Potatissallad smaksatt med senap, dragon och 
kapris

• Bröd med smör

 199:-/person

Vegetariska buffén

• Helstekt halloumi som toppas med gremolata

• Rödbetsfalafel med ajvaryoghurt

• Sallad på quinoa, betor, bakad blomkål, spenat, 
timjan och tomat

• Syrad broccoli med spenat och sockerärtor

• Rostad sötpotatis, zucchini, chili och grönkål

• Ajvaryoghurt

• Bröd med färskost smaksatt med persilja  
och gräslök

199:-/person
 



Kanapéer
Minsta beställningen av kanapéer är 10 st

• Skagenröra på pumpernickel

• Västerbottentartlette med crème fraiche  
och löjrom

• Minipizza bianco med stekt svamp och 
pumpakärnor

• Minipizza med belmagro och gruyerekräm

• Kallrökt lax med pepparot och dill på rågbröd 

• Chèvrecheesecake med fikonmarmelad  
och rosmarin

• Flankstek på baguette med färskost, pepparrot, 
kapris och krasse

• Chèvrecheesecake med fikonmarmelad  

20:-/kanapé



Desserter 
• Passionsfruktspanacotta med yoghurtmousse 

• Vaniljpanacotta med rårörda bär

• Chokladmousse med salt kola och pumpafrön

• Karamelliserade äpplen med vaniljkräm och 
kardemummasmulor

• Citrontartlette med italiensk maräng

• Passionsfruktstartlette med chokladganache  
och hallon 

30:-/st

Välkommen med din catering- 
beställning, så kan du fokusera  

på annat än matlagning!•
•



Ring eller kom in till oss i butiken!
Minsta beställning av buffé är två portioner. 
Vi vill gärna ha er beställning 2–4 helgfria 

dagar innan hämtning.

Beställning: 08- 564 103 83 
kok.alvikstorg@supermarket.ica.se

Catering
för alla tillfällen

08-564 103 83
kok.alvikstorg@supermarket.ica.se


