
CATERING 

Robertsfors

M E N YM E N Y
– Festen börjar hos oss!

Storgatan 30, Robertsfors, Tel 0934-553 45



Festliga stunder med
god mat och trevligt 
sällskap!
Ibland har man helt enkelt för mycket att göra och tiden 
räcker inte till för att skapa något spännande i köket – vi 
på ICA i Robertsfors hjälper dig, så får du tid att umgås 
med dina vänner.

Beställning
Vi behöver er beställning minst 3 vardagar före 
hämtning. Minimum 5 portioner/beställning.

Välkomna in till vår Deli 
eller ring 0934-55345

SMÖRGÅSTÅRTOR 
(storlekar 5, 10, 15, 20 bitar)

- Skinka och ost (skinka, leverpastej, mimosa)
- Skinka, ost och räkor (skinka, leverpastej, skagen)
- Lax, ost och räkor (skinka, mimosa, skagen)

STARKOTTER
Brieost, salami, soltorkad tomat och sallad på ciabatta.
Allergener: Gluten, laktos. Innehåller gris, vitlök, basilika.



ETTAN
Räkmacka med ägg, majonnäs, dill och sallad på hällakaka.
Allergener: Räkor, ägg, gluten, laktos.

FEMMAN
Ost- och skinkmacka med sallad och paprika på grovt eller 
ljust bröd. Allergener: Laktos, gluten. Innehåller gris.



Festliga plankor till 
vardag och fest!

OSTBRICKA
Brie, St Agur, Västerbottensost, färskost, 
(tre sorters frukt efter säsong) 
inkl. baguette. 

GRILLBRICKA
Grillad kycklingfilé, grillad fläskfilé, bearnaisesås, 
(fem sorters frukt efter säsong) inkl. baguette 
och potatissallad/potatisgratäng.

EXOTISK
BRICKA
Tre sorters kött, (sex sorters frukt och 
grönt efter säsong) inkl. baguette 
och potatissallad/potatisgratäng.



Festliga plankor till 
vardag och fest!

TAPASBRICKA
Brie, salladsost, två sorter salami, lufttorkad skinka, ölkorv, 
oliver, (tre sorters frukt efter säsong) inkl. baguette.



VARMRÄTT  
(Välj protein, kolhydrat samt sås) 
inkl bröd och grönsallad
Protein:
Fläskfilé 
Kycklingfilé 
Laxfilé

Kolhydrat:
Potatisgratäng
Ugnsrostad färskpotatis med örter
Potatissallad

Sås:
Färskostsås med soltorkade tomater
Champinjonsås - ljus med vitt vin/ - mörk med fond
Rödvinssås

EFTERRÄTT
Chokladmousse (fudge och havssalt)
Vitchoklad pannacotta

Samtliga såser/desserter går att få laktosfria (undantaget färskostsåsen).



FÖRRÄTT 
- Västerbottenspaj på salladsbädd
   toppad med créme fraiche, röd lök & tomat. 
- Skagenskål toppad med handskalade räkor.

Sås:
Färskostsås med soltorkade tomater
Champinjonsås - ljus med vitt vin/ - mörk med fond
Rödvinssås

Samtliga såser/desserter går att få laktosfria (undantaget färskostsåsen).



Festen börjar hos oss på 
ICA i Robertsfors!

Välkommen med din beställning!

Robertsfors
Storgatan 30, Robertsfors, Tel 0934-553 45


