Festen börjar på

ICA SALTIS

Catering
– FRÅN OSS HEM TILL DIG!

Bjud dina gäster på läcker festmat – vår kunniga
personal har många tips och idéer inför festen.
Kom in i butiken eller ring 08-717 53 10
för mer information.
Hälsningar Per med personal

Bufféer
Italiensk buffé
Parmaskinka med honungsmelon.
Tre olika sorters italiensk salami.
Mortadella med vitlök.
Rökt skivat kalkonbröst toppat med fågelpastej.
Tre olika italienska dessertostar på spett.
Tomat- & mozzarellasallad med färsk basilika.
Fyllda krustader med vitlöksost.
Grönsallad med tomat & gurka
Italiensk potatissallad med oliver, rödlök, soltorkad tomat,
balsamvinäger & olivolja.
Pastasallad med pesto, purjolök, rödlök, oliver, soltorkad tomat
& fårost.
Italiensk dressing, nybakat bröd med olivröra.

269 kr/person
Buffé nr 1
Parmaskinka fylld med soltorkad tomat.
Örtmarinerad ﬂäskfilé.
Rostade grönsaker.
Citronmarinerad kycklingfilé på salladsbädd.
Potatissallad med körsbärstomat, fårost och rödlök.
Blandad sallad med tomat och gurka.
Salladsdressing och nybakat bröd.
Mandeltårta med vispgrädde.

249 kr/person

Buffé nr 2
Grillad rostbiff med pickles & rostad lök.
Fylld serranoskinka med färskost.
Gravad lax med hovmästarsås.
Potatissallad med crème fraiche, kapris och rödlök.
Grönsallad med tomat, gurka och Västerbottensost.
Salladsdressing och nybakat bröd.
Äppelpaj med vaniljsås.

229 kr/person
Buffé nr 3
Grillad rostbiff med pickles och rostad lök.
Honungsmarinerad kassler med färskost.
Varmrökt skinka med vindruvor.
Potatissallad med majonäs och gräddfil.
Pastasallad med pesto, fårost, oliver och rödlök.
Grönsallad med tomat och gurka.
Mimosasallad.
Salladsdressing och nybakat bröd.

189 kr/person

Buffé nr 4
Grillad rostbiff med pickles och rostad lök.
Inkokt lax med romsås.
Potatissallad med majonäs och gräddfil.
Grönsallad med tomat och gurka.
Salladsdressing och nybakat bröd.

169 kr/person
Buffé nr 5
Inlindat fikon i parmaskinka med pinjenötter.
Tre olika sorters italiensk salami med oliver.
Helstekt gödkalv med pepparrotscreme.
Grillad, vitlöksmarinerad paprika med riven fårost.
Tomat- och mozzarellasallad.
Medelhavsröra med skinka, grönsaker och crème fraiche.
Pastasallad med soltorkad tomat och oliver.
Haricots verts med tärnad tomat, oliver, rödlök och vitlök.
Rökta räkor på spett med aioli.
Tre sorters italienska delikatessostar med päron & vindruvor.
Grissini och nybakat bröd.

299 kr/person
Buffé nr 6
Chilimarinerad ﬂäskfilé med ostcreme på rostade grönsaker.
Ugnsbakad lax med basilika och romsås.
Potatissallad med vinägrett, soltorkad tomat, oliver & rödlök.
Blandad sallad med tomat och gurka.
Fransk chokladtårta.

249 kr/person
Buffé nr 7
Inkokt lax med romsås.
Honungsmarinerad kassler.
Marinerad kycklingklubba.
Potatissallad med vinägrett, soltorkad tomat, oliver & rödlök.
Pastasallad med soltorkad tomat och oliver.
Lantbrie med vindruvor, päron och ostkex.
Blandad sallad med tomat och gurka.
Salladsdressing och nybakat bröd.

229 kr/person
Buffé nr 8
Rökt lax med pepparrotscreme.
Serranoskinka med färska fikon.
Fårostfylld kycklingfilé med marinerad zucchini.
Paj med Västerbottensost.
Italiensk potatissallad med soltorkad tomat och oliver.
Flera olika sorters grönsallad med tomat och gurka.
Salladsdressing och nybakat bröd.

229 kr/person

Snittar
Havets tartar med rom.
Räksnittar med mango.
Laxrullar fyllda med kesella, dill och gräslök.
Gravad lax på spett med limesås.
Räkrullar med pepparrot och dill.
Tunnbrödssnittar med laxröra.
Chevre med lax och avokado.
Pannacotta med gräslök och rom.
Skinksnittar med svamp.
Klassisk skagenröra med sikrom.
Brieost med vindruvor och örter.
Cambozola med paprika och oliver.
Grillad vitlökspaprika med riven fårost.
Snittar med skärgårdsröra.
Ingefärsglaserad laxkub med rom.
Äppelcheddar på kavring.
Crostini med olivpasta och bärkapris.
Parmaskinka med soltorkad tomat och färsk basilika.
Vitlökscrostini med mozzarella, tomat och basilika.
Kronärtskocksbotten med rom, crème fraiche och rödlök.

29:90 kr/st

Kallskuret
Blacky skinka			
Kokt skinka			
Tysk salami			
Rökt kalkonbröst			
Grillad rostbiff			
Paté			
Parmaskinka			
Serranoskinka			
Rökt/gravad lax			
Italiensk salami			
Potatissallad lyx			
Stora kycklingspett
Uppläggning på
fat och garnering			

249 kr/kg
249 kr/kg299 kr/kg
299 kr/kg
329 kr/kg
299 kr/kg
599 kr/kg
399 kr/kg
449 kr/kg
299 kr/kg
99 kr/kg
29:90 kr/st
50 kr

Smörgåstårtor
Lax och skaldjur
Gravlaxröra, skagenröra, philadelphiacreme med
purjolök, lax, räkor, kräftstjärtar, ägg, rom, citron,
dill och kaviargrädde.

79 kr/bit
Ost och skinka
Ost- och skinkröra, leverpastej med bostongurka,
prästostcreme, saluhallsskinka, ost, paprika, gurka,
körsbärstomat, ägg, salladsblad, kesella och
bladpersilja.

79 kr/bit
Rostbiff
Rostbiff och pepparrotscreme, philadelphiacreme,
leverpastej, bostongurka, pickles, rostad lök,
körsbärstomat, persilja och pepparrotsgrädde.

79 kr/bit

Landgångar
Landgång med räkor
Landgång med skinka
Landgång med rostbiff

79 kr/st

Landgång med räkor, skinka och lax

Paj
Västerbotten, köttfärs, ost & skinka, taco & skaldjurspaj
Hel 1600 g

169 kr/st

Halv 800 g

99 kr/st

Favoritostar?
Prata med oss i charken
så skräddarsyr vi gärna
en ostbricka som passar
dig och ditt sällskap.

Tårtor
Prinsesstårta, frukttårta
& tryffeltårta
8 bitar
169 kr/st
12 bitar
249 kr/st
20 bitar
399 kr/st

Favoritskaldjur?
Prata med oss i fiskdisken så skräddarsyr vi gärna en
skaldjursplatå som passar dig och ditt sällskap.

Beställning
och betalningsvillkor

• Vi vill gärna ha er beställning två helgfria dagar
innan leverans.
• Minsta antal portioner vid beställning av buffé är tio.

KONTAKT
08-717 53 10

Telefon 08-717 53 10. Öppet alla dagar 8–22.

