
Kyrkbyns bricka    119ª /person
Rökt skinka, rökt kalkon, magnifi co salami, 
grillad rostbiff, vindruvor, honungsmelon, 
romantica tomater, brieost, st. agur, plock-
sallad, baguette, potatissallad med kapris 
och rödlök ELLER pastasallad fetaost och 
soltorkad tomat.

Minsta beställningsantal 4 personer.

Italiensk buffé     149ª /person
Prosciutto di Parma, magnifi co salami, 
ventricina salami, fänkålssalami, vindruvor, 
romantica tomater, taleggio, gorgonzola, 
oliver, soltorkade tomater, cantaloupemelon, 
plocksallad, baguette, potatissallad med kapris 
och rödlök ELLER pastasallad fetaost och 
soltorkad tomat.

Minsta beställning 4 personer.

Grillbuffé              169ª /person
Grillad kycklingfi lé, grillad fl äskfi lé, grillad 
rostbiff, brieost, st. agur, vindruvor, romantica 
tomater, honungsmelon, bearnaisesås, plock-
sallad, baguette, potatissallad med kapris 
och rödlök ELLER pastasallad fetaost och 
soltorkad tomat.

Minsta beställning 6 personer.

Fiskarns bästa      169ª /person
Färska räkor, rökta räkor, varmrökt laxfi lé, kall-
rökt laxfi lé, aioli, romsås, romantica tomater, 
citron, plocksallad, baguette, potatissallad 
med kapris och rödlök ELLER pastasallad 
fetaost och soltorkad tomat.

Minsta beställning 6 personer.

Smörgåstårtor    99ª /person 
Glutenfri/Laktosfri   109ª /person
Lax och räkor, räkor, skinka lax och räkor, 
rostbiff, rostbiff ost och skinka, kalkon, 
kalkon och ost, parma och mozzarella, 
italiensk, vegetarisk.

Minsta beställningsantal 2 personer.

Kyrkbyns räksmörgås      
69ª /styck, 2 för 99ª 
Med handskalade räkor.
Finns med grovt eller ljust bröd.

grillad rostbiff, vindruvor, honungsmelon, 

sallad, baguette, potatissallad med kapris 
och rödlök 
soltorkad tomat.

Minsta beställningsantal 4 personer.

Önskar du beställa?

Prata gärna med oss så berättar vi mer! 
Telefon: 08-51012067 Mail: catering.täbykyrkby@supermarket.ica.se

Vi önskar få in er beställning tre dagar innan avhämtning för bästa service.

Ordnar du festen
så fi xar vi maten!
Beställ catering hos oss

Smörgåstårtor    99ª /person 
Glutenfri/Laktosfri   109ª /person
Lax och räkor, räkor, skinka lax och räkor, 
rostbiff, rostbiff ost och skinka, kalkon, 
kalkon och ost, parma och mozzarella, 
italiensk, vegetarisk.

Minsta beställningsantal 2 personer.
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