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

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
Uppdaterad oktober 2014

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
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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
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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
Uppdaterad oktober 2014

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.

För aktuell information gå in på www.delicat.se

