
LjungskileLjungskile

CATERING
Prisvärd catering av 

högsta kvalitet!
Gör det enkelt och beställ festmaten av oss. 

Vårt stora utbud av catering garanterar 
något för alla stunder och smaker – från 

smörgåstårtor till tapasfat.
Vi på ICA Supermarket Ljungskile har 

mat till både vardag och fest. Från 
delikatessen erbjuder vi bland annat 
färsk, hemlagad färdigmat, sallader, 

baguetter, smörgåstårtor, räksmörgåsar, 
buffébrickor, snittar och tapasfat. 

Har du några allergier? Säg till vid 
beställning, så ordnar vi goda alternativ. 

För fullständiga innehållsförteckningar 
– kontakta Delikatessavdelningen  

på 0522 – 26 12 33, eller butiken  
på 0522 – 26 12 30.

Varmt välkommen!

Mer goda grejer 

hittar du här!

Personalen

Övrigt

Tillbehör

Ostbricka
Innehåller: Brieost, Gruyere, St agur, 
Vesterhavsost, 4 sorters frukter efter säsong  
och fikonmarmelad.

Pris/portion: 119 kr

Dessert 
Innehåller: Chokladmousse eller vaniljpannacotta.

Pris/portion: 25 kr

Krämig potatissallad

Potatisgratäng

Färskpotatissallad

Potatissallad med sparris och parmesan

Pastasallad

Grekisk sallad

Bulgur med grönsaker

Bearnaisesås

Mango chutneysås

Tzatziki

Basilika och fetasås

Lime aioli

Lime parmesansås

Gravlaxsås

Romsås

Till alla brickor ingår vete/rustikbaguetter

Vår catering levereras kall och hämtas och 
betalas i butiken. Vid större beställningar finns 

möjlighet att hämta vid vårt varuintag.

Smörgåstårtor

Räk/Laxtårta
Innehåller: Mimosasallad och Skagenröra.

Pris/portion: 65 kr

Presentkorg
Den perfekta presenten som är mycket uppskattad.

Pris: från 299 kr

Räk/Skinktårta
Innehåller: Skinkfyllning och Skagenröra.

Pris/portion: 65 kr

Skinka/Rostbiffstårta
Innehåller: Mimosasallad och Skinkfyllning

Pris/portion: 65 kr

Vi har även: 
Vegetarisk tårta 60 kr/portion
Italiensk tårta   69 kr/portion

Vi gör Glutenfria smörgåstårtor och 
våra fyllningar är laktosfria.



Smörgåsar

Stor Räksmörgås
Innehåller: 200g räkor och gjord på ekologiskt 
rågbröd.

Pris: 79 kr

Laxklämma
Innehåller: Kräm på philadelphiaost, pepparrot, 
äpple, rom, gräslök, dill, rödlök, kallrökt lax och 
tunnbröd.

Pris: 39 kr

Liten Räksmörgås
Innehåller: 100g räkor och gjord på rund vetekaka.

Pris: 59 kr

Skagensnitt
Innehåller: Vår egen skagenröra.

Pris: 10 kr/st

Laxsnitt
Innehåller: Kräm på Hovmästarsås, crème fraiche 
och kallrökt lax.

Pris: 10 kr/st

Nötrulle snitt
Innehåller: Färskost med pepparrot och nötrulle.

Pris: 10 kr/st

Smörgåsbakelse
Innehåller: Vår egen skagenröra.

Pris: 89 kr

Brickor/bufféer Brickor/bufféer

Exotisk bricka
Innehåller: Lantskinka, källarrökt skinka, rostbiff och 
6 sorter frukter efter säsong.
Välj valfritt tillbehör.

Pris/portion: 119 kr

Lax och skaldjursbricka
Innehåller: Gravad lax, gravlaxsås, rökta räkor, 
limeaioli, skaldjurspaté, vår egna romsås, varmrökt 
lax, feta och spenatpaj, tomatmix, gurka och citron.

Pris/portion: 129 kr

Filébricka
Innehåller: Svensk grillad kycklingfilé och fläskfilé, 
bearnaisesås och 5 sorters frukter efter säsong.
Välj valfritt tillbehör. 

Pris/portion: 119 kr

Tapasbricka
Innehåller: Lufttorkad skinka, salami, 2 sorters ostar, 
marmelad, kronärtskockshjärtan marinerade, 
soltorkade tomater, frukt efter säsong.

Pris/portion: 119 kr

Vegansk, Vegetarisk 
Ring delikatessavdelningen för information.

Pris/portion: 119 kr

Italiensk bricka
Innehåller: Svensk grillad kycklingfilé. Pastasallad 
med pesto och soltorkade tomater. Salami, tomater 
och basilika, prosciutto, queenoliver, fetaostsås, 
honungsmelon, mozzarella och parmesan. 

Pris/portion: 129 kr

Information om 
din leverans

Vi vill gärna ha din beställning minst 
fyra dagar i förväg, med reservation för 

storhelger och högtider. Önskas 
catering för fler än 40 personer samt 

beställningar till bröllop, dop eller 
begravningar, uppskattar vi om du har 

längre framförhållning. 

American bbq bricka
Innehåller: Svenska grillade spareribs, drumsticks 
bbq-kryddade, rökmarinerade kamben, mango och 
papayasås, coleslaw, ölkorv och ananas.
Välj valfritt tillbehör.

Pris/portion: 129 kr

Färskt och hemlagat!


