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Sida 1

För beställningar ring 031–13 82 10
info@delicat.se

SALLADER, PASTA OCH GRYN
Vi har sallader i en mängd olika utföranden, med eller utan pasta eller bulgur. Allt efter säsong försöker vi anpassa grönsakerna till de
som är godast och friskast. En grundprincip som vi eftersträvar är att alltid ha de fräschaste råvarorna och om möjligt välja ekologiska
och/eller närodlade grönsaker.
Nedan ges de standardvarianter vi har. Vill du förändra och göra din egen sallad så ordnar vi givetvis det. Om du har större beställningar
är vi tacksamma om du kontaktar oss innan kl 10.00 på förmiddagen.
Till alla sallader ingår bröd och dressing om man så önskar!
Alla priser inkl. moms

Sallader med grönsallad som grund, från 75 kr

Sallader med pasta eller bulgur, från 75 kr

Ceasarvariant

Parma med soltorkade tomater

Grillad kyckling, bacon, romansallad, tomat, rödlök,
brödkrutonger, hyvlad parmesanost

Parmaskinka, tomater, melon, kalamataoliver,
mozzarella och ruccola

Räksallad

Kyckling med soltorkade tomater

Räkor, isbergssallad, tomater, gurka, rödlök,
ägg och dill, citron

Kyckling, tomater, gurka, rödlök,
kalamataoliver och ruccola

Kycklingsallad

Krämig Pasta

Kyckling, sallad, gurka, tomat, rödlök och paprika

Basilikapesto, crème fraiche, gräddfil,
purjolök, kyckling, paprika, tomat, fetaost
och ruccola

Kycklingsallad med fetaost
Kyckling, fetaost, sallad, gurka, tomat, rödlök
och paprika

Grekisk sallad
Fetaost, kalamataoliver, tomat, rödlök, paprika
och sallad

Laxsallad
Romansallad, kallrökt lax, tomater, gurka, rödlök,
ägg, dill och citron
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SMÖRGÅSAR OCH LANDGÅNGAR
Vi har smörgåsar i mängder av utföranden och smaker. Vårt utbud varierar med råvarusäsongerna. Det finns tusentals sätt att göra en
smörgås på och vi gör så gott vi kan för att testa alla. Några varianter är redan fasta klassiker!
Nu har vi inte hela sortimentet varje dag, vill du verkligen vara säker på att få det du önskar är det bra om du ringer dagen innan. Vill du
ha glutenfritt så ordnar vi det.
Alla priser inkl. moms

Ost, sallad, smör, röd paprika
Skinka, sallad, smör, röd paprika
Skinka, ost, sallad, smör, röd paprika
Leverpastej, sallad, inlagd gurka

Ciabatta, 45 kr
Parmaskinka, mozzarella, pesto, rucola
Grillad kyckling, soltorkade tomater,
rödlök, ruccola

Varm Panini från 40 kr
Skinka, ost, tomat och dijonsenap
Parmaskinka, mozzarella och tomat
Cream cheese, oliver och soltorkade tomater
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Grovt rustikt bröd, från 45 kr
Grillad kyckling, körsbärstomat, rödlök
och ruccola
Lax, pepparrotskräm, smör och sallad

Sesambagel, från 40 kr
Skinka, cream cheese och sallad
Lax, cream cheese, gräslök och sallad

Sandwich, från 30 kr
Tonfisk, tomat, rödlök och sallad
Fullkornsbröd, lax, pepparrotskräm och sallad
Grillad kyckling, currykräm, rödlök och sallad
DeliCats Special; ägg, majonnäs, pepparrotskräm, skinka och ost

För aktuell information gå in på www.delicat.se

Fler smörgåsar på nästa sida!

Rågbulle eller källarfranska, från 25 kr

Sida 3

För beställningar ring 031–13 82 10
info@delicat.se

SMÖRGÅSAR OCH LANDGÅNGAR
Vi har smörgåsar i mängder av utföranden och smaker. Vårt utbud varierar med råvarusäsongerna. Det finns tusentals sätt att göra en
smörgås på och vi gör så gott vi kan för att testa alla. Några varianter är redan fasta klassiker!
Nu har vi inte hela sortimentet varje dag, vill du verkligen vara säker på att få det du önskar är det bra om du ringer dagen innan. Vill du
ha glutenfritt så ordnar vi det.
Alla priser inkl. moms

Baguette - linfrö eller sesam, från 30 kr

Rågbröd, från 45 kr

Brie/Salami och röd paprika

Räkor, ägg, majonnäs, tomat, gurka, citron,
dill och sallad
Tonfiskröra, ägg, rödlök, gurka, citron och dill

Räkor, sallad, ägg, gurka, tomat,
majonnäs, citron, dill
Köttbullar, sallad, rödbetssallad,
gurka och tomat
Skinka, ost, sallad, gurka, tomat
Lax, sallad, pepparrotscrème, ägg,
gurka, citron, dill *
Ägg, kaviar, sallad, gurka och tomat
Leverpastej, smörgåsgurka, sallad och tomat
* Den här baguetten kallas även för Ostindiefararmackan.

Mörk eller ljus cafékaka, från 35 kr
Falukorv, ägg, sallad, tomat och gurka
Pannbiff, ägg, sallad, tomat och gurka
Rostbiff, potatissallad, rödlök, sallad och
inlagd gurka
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Landgång, från 75 kr
Västkustinspirerad med fransk touch!
Handskalade räkor, majonnäs, ägg, lax,
pepparrotskräm, gurka, dill, citron, körbärstomat, fransk brie, sallad, vindruva och rädisa
Viva Italia!
Parma, salami, skinka, pesto, tomat, Talleggio,
mozzarella, sallad, cornichon, vindruva och paprika
Julig landgång
Ägg, räkor, majonnäs, lax med pepparrotskräm,
julskinka och lökkorv, S:t’Agur och Brie, sallad, paprika,
tomat, gurka, dill och druva. Allt på grovt tyskt bröd.
• Det går utmärkt att byta ut det vita brödet till danskt rågbröd för 5 kr extra.
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SMÖRGÅSTÅRTOR
Våra lyxiga smörgåstårtor, 8, 10 eller 12-bitars gör vi som standard. Vill ni ha större så ordnar vi givetvis det!
Smörgåstårtorna levereras i stabila/transparenta förpackningar för säker transport där man kan se den läckra tårtan utan att öppna
förpackningen.
Vi har ett flertal caféer som kunder av våra smörgåstårtor.
Alla priser inkl. moms. OBS! Vi vill gärna att ni beställer smörgåstårtor minst 2 arbetsdagar före avhämtning!

Smörgåstårtor, 8, 10 eller 12 bitar, 45-55 kr/bit

Smörgåstårtor, 8, 10 eller 12 bitar,

Räk och lax
handskalade räkor, kallrökt lax,
räk och laxfyllning, sallad, citron,
gurka, paprika m.m.

Italiensk
Parmaskinka, salami, rökt skinka,tallegio,
färskostfyllning, sallad, paprika, gurka m.m.

55 kr/bit

Räk och skinka,
handskalade räkor, rökt skinka, två sorters
fyllning, sallad, paprika,gurka, vindruva m.m.

50 kr/bit

Skinka och ost
rökt skinka, salami, goudaost, brieost, två
sorters fyllning, sallad,paprika, gurka m.m.

45, kr/bit

Rostbiff och skinka,
rostbiff, rökt skinka, brieost, två sorters
fyllning, sallad, paprika, gurka m.m.

55 kr/bit
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55 kr/bit

Smörgåstårtan DLX från 65 kr/bit
62 kr/bit
Vår största och mest delikata smörgåstårta
med det lilla extra, DLX.
Handskalade räkor, kräftstjärtar, kallrökt lax, ägg,
räk- och laxfyllning, sallad, citron, gurka, paprika m.m.
Xtra hög

Till påsk eller midsommar, 150 kr
Matjessilltårta
kr/tårta
God silltårta på matjessill, kavring och
gräddfil. Garnerad med dill, gräslök och rödlök.
(ca 8 portioner)

För aktuell information gå in på www.delicat.se
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För beställningar ring 031–13 82 10
info@delicat.se

CATERING - Bufféer
Ska du bjuda fler än 8 personer på mat? Då kan det vara en idé att anlita oss. Vi ordnar maten och du kan koncentrera dig på värdskapet! Nedan
presenterar vi några bufféer där vi komponerat utgående från sammanhang, årstid och smaker som passar. Vi anpassar givetvis bufféerna efter
era önskemål.
För beställning av catering upp till 30 personer gäller senast 2 arbetsdagar före aktuell leveransdag. För 31 personer och uppåt gäller beställning
senast 7 arbetsdagar före aktuell leveransdag eller enligt överenskommelse med oss.

Italiensk buffé

Vårbuffé

Höstbuffé I

Risoni med pesto
Antipasti di carne x 3
Räksallad
Caprese, italiensk tomatsallad
Marinerade kronärtskockor
Olivtapenade
Foccacia och crostini
Färskost smaksatt med soltorkade tomater

Tre sorters snittar
Grillad kycklingfilé på en salladsbädd
Fransk potatissallad
Räk- och pestorisoni
Rökt lax med romsås
Västerbottenost
Nybakat bröd och smör

Svamppaj
Kyckling med paprikacrème
Saffranscouscous
Rökt lax med pepparrotsfraiche
Roquefortostsallad & krämig örtdressing
Bönsallad med senapsvinegrette
Nybakat bröd och smör

Fransk brie med frukt och nötter

Parmigiano Reggiano

Gorgonzola med päron och valnötter
Taleggio med fikonmarmelad

Lyxig Chokladpralin

Pannacotta med björnbärskompott

Tiramisu

210 kr/person

185 kr/person

Fler bufféer på nästa sida!

Alla priser inkl. moms

215 kr/person
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Sida 6

För beställningar ring 031–13 82 10
info@delicat.se

CATERING - Bufféer
Ska du bjuda fler än 8 personer på mat? Då kan det vara en idé att anlita oss. Vi ordnar maten och du kan koncentrera dig på värdskapet! Nedan
presenterar vi några bufféer där vi komponerat utgående från sammanhang, årstid och smaker som passar. Vi anpassar givetvis bufféerna efter
era önskemål.
För beställning av catering upp till 30 personer gäller senast 2 arbetsdagar före aktuell leveransdag. För 31 personer och uppåt gäller beställning
senast 7 arbetsdagar före aktuell leveransdag eller enligt överenskommelse med oss.
Alla priser inkl. moms

Påskbuffé

Studentbuffé

Höstbuffé II

Två spännande sillar
Wasabiägg med avokado och räkor
Saffranscouscous med grönsaker
Varmrökt lax
Chèvreostpaj
Skivad fläskfilé
Örtsås
Nybakat bröd, ost och smör

Snitt med räkröra på rågbröd
Laxkrustad med pepparrotsfraiche
Krämig pestopasta med kyckling och
fetaost
Skivad rostbiff
Färskpotatissallad
Västerbottenostpaj
Örtsås
Nybakat bröd och smör

Tunnbrödstorn med rökt ren och crème
cheese
Kräft- och räkröra med knäckebröd
Sherrysmaksatt svamppaj
Tunna skivor oxfilé med sallad på rödbetor
och fetaost
Varmrökt lax med krämig potatissallad
Blandad sallad
Ostar med goda tillbehör

Citron och dajmsemifreddo
195 kr/person

Fransk chokladkaka med hallon o grädde

195 kr/person

210 kr /person
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För beställningar ring 031–13 82 10
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TALLRIKAR OCH FAT
Våra populära tema-tallrikar gör alltid succé. En enkel och delikat lösning för utflykten, eventet eller kalaset. Vi levererar rätterna i
förpackningar som du enkelt kan transportera och servera direkt ifrån.
Faten som vi erbjuder kan serveras för 4 personer och uppåt. Faten komponerar vi oftast tillsammans med er, två fasta varianter har vi
dock skapat.
Vi komponerar givetvis Din egen tallrik eller fat.
Alla priser inkl. moms

Tallrikar

Fat (för 4 pers och uppåt)

Tapastallrik

Lax- och räkfat

Jultallrik

150 kr

2 sorters sill, Ägg med räkröra, Kallrökt lax, Skaldjurspaté
Julskinka med senap, Lantpaté, Kalvsylta, Lökkorv
Rödkål, S:t’Agur, Brie, Knäckebröd, Vörtbröd
Pepparkakor, Julmust eller Julöl (flaska 33 cl)

Kallrökt lax med pepparrotskräm, gravad lax
med hovmästarsås, handskalade räkor med
egen majonnäsblandning. Garnityr i form av
utvalda salladssorter, körsbärstomater, citron och dill.
Västerbottenostpaj samt bröd och smör

Italienskt fat
Påsktallrik
Italiensk tallrik
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135 kr/person

125 kr/person kr

Parmaskinka, två sorters salami, mortadella,
mozarella, melon, olivtapernade, ruccola,
tomater och garnityr. Hembakt focaccia smaksatt
med tomat, oliv och rosmarin.

För aktuell information gå in på www.delicat.se
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För beställningar ring 031–13 82 10
info@delicat.se

PAJER
Våra pajer är verkligen populära. Här presenteras de vanligaste.
En paj räcker till fem personer som huvudrätt. Till buffén kan man räkna med 8 till 12 personer.
Sedan hösten 2014 har vi har gjort dem lite större (men lika goda)
Priset för en paj är 175 kr. Alla priser inkl. moms

Paj

Paj

Västerbottenostpaj
västerbottenost, grädde, mjölk, kryddor och ägg

Chèvrepaj
chèvre, tomat, soltorkade tomater, kryddor, grädde, mjölk
och ägg

Kantarellpaj
kantareller, ost, grädde, mjölk, purjolök och ägg
Tacopaj
tacofärs, ost, grädde, mjölk, paprika, tomat och ägg

Tomat och mozzarellapaj
Olika sorters tomater, mozzarella, kryddor, grädde, mjölk
och ägg

Kycklingpaj
kyckling, curry, paprika, champinjoner, lök, grädde, mjölk
och ägg
Lax och spenatpaj
lax, spenat, lök, kryddor, ricottaost, grädde, mjölk och ägg
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För beställningar ring 031–13 82 10
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SMÅTT O GOTT
I butiken har vi givetvis alltid utsökt kaffe och något gott till. Vi brygger vårt vanliga kaffe på Mollbergs blandning från Zoegas som vi tycker
smakar bäst. Baristan gör oftast espresson och latten på Caffè Mauro DE LUXE. Alltid nymalt!
Alla priser inkl. moms

Kaffe och övriga drycker

Gott till kaffet

Övrigt

Vanligt kaffe 15 kr

Chokladboll 15 kr

Caffelatte (Långedrags bästa!) 28 kr

Kanelbulle 12 kr

Cappuccino 28 kr

Cookie 15 kr

Vid tid till annan har vi även andra
smakfulla läckerheter hemma,
exempelvis
- Marmelader

Espresso 15 kr

Biscotti 5 kr / st

- Knäckebröd

Thé 20 kr

Småkakor 5 kr / st

- Espressobönor

Chai Latte 30 kr

Kardemummakaka 10 kr

- Choklad

Drickor 10 - 20 kr

Pannacotta 30 kr
Tiramisu 35 kr
Supercargörkaka (8-10 bitar) 80 kr
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