
Catering



Välkommen 
till Märtas kök

Märtas kök är ICA Klingans egen restaurang där 
våra kockar och kallskänkor lagar och tillreder 
mat för alla tillfällen. På vardagar kan du köpa 
såväl varm som kall lunch, men i den här 
broschyren ser du alla goda måltider som du 
kan beställa som catering från Märtas kök. 

Vid vilken tillställning tänker du servera maten? 
Är det kanske födelsedagskalas, skolavslutning, 
nyårsfest, bröllop eller en lugn hemmakväll med 
något gott att äta. Inga problem – vi lagar mat 
för alla tillfällen.

I den här menyn hittar du både klassiska rätter 
och nya favoriter, allt lagat från grunden av fina 
råvaror, med stort kunnande och naturligtvis 
extra mycket kärlek. 

Beställning gör du två dagar innan avhämtning. 
För priser, se separat prislista.



Smörgåstårtor
För många den mest klassiska av alla klassiska 
festrätter. En smörgåstårta är helt enkelt fest. 
Vi erbjuder såväl traditionella som special-
smörgåstårtor, i flera olika storlekar. 

Klassisk smörgåstårta
Gjord på riktigt landgångsbröd med skinka och 
härlig mimosa- och gräddfyllning. Välj om du
vill ha en topping av skinka eller räkor.

Italiensk smörgåstårta
Du kan också välja en klassisk smörgåstårta fast med 
touch av Italien. Den har en tomat- och basilikacreme 
samt en ädelostcreme. Tårtan toppas med ett urval 
av italienska delikatesser.  

Specialsmörgåstårtor
Med våra specialsmörgåstårtor har du också en 
rad valmöjligheter. Allt för att komma så nära 
den perfekta smörgåstårtan som möjligt. Brödet 
kommer från Nordells i Arvika, och till det väljer 
du en krämig tonfiskfyllning med skinka eller lax 
på utsidan eller en vegetarisk fyllning. 
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Brickor
Även våra brickor har under åren blivit riktiga 
klassiker på olika fester, uppvaktningar och andra 
trevliga sammankomster. Med det stora utbudet 
och det variationsrika innehållet, kan vi lova att 
det alltid finns en bricka som passar tillfället. 
Minsta beställning är för sex personer.

Exotiska brickan
På brickan arrangerar vi tre valfria sorter med kall-
skuret, vi ger anrättningen färg genom säsongens 
utvalda frukter, kompletterar med goda ostar som 
Cambozola och brie och avrundar hela härligheten 
med nybakade baguetter.

Sällskapsbrickan
Välj den här brickan och komplettera med lite 
sällskap, så är dagen komplett. På brickan finns 
minikycklingsspett, rostbiff, källarrökt skinka, 
brieost, frukter, tomat- och basilikacreme samt 
nybakade baguetter. 

Grillbrickan
Nej då, du behöver inte stå vid grillen för att 
kunna njuta av grillat. Beställ vår grillbricka istället. 
Här finns tre sorters grillat, pepperballs, säsongens 
frukter, salsa, aioli och nybakade baguetter. 

Italienska brickan
Med dofter och smaker från kontinenten presen-
terar vi en bricka med italiensk elegans och en 
gnutta flärd. Här finns mortadella, prosciutto, 
magnificosalami, oliver, tomat- och basilikacreme, 
marinerade kronärtskockor, melon och jordgubbar 
samt nybakade baguetter.



Salladsbrickor
Grönt är som bekant skönt, så när du vill bjuda på 
en måltid med grön bas, kompletterad med kött 
eller räkor, är våra salladsbrickor perfekta. 
Minsta beställning sex portioner.

Caesarsallad
En riktig salladsklassiker baserad på romansallad, 
minikycklingspett, bacon, minigrissini, Parmesanost 
och krämig dressing.

Sallad med skinka och 
Västerbottensost
En sallad där marinerad pasta är bas, kompletterat 
med rökt innanlår och Västerbottensost.

Klassisk räksallad
Känner du minsta osäkerhet på vilken av alla 
sallader du ska välja, säger vi bara – beställ vår goda 
räksallad. Alltid lika uppskattad. Består av blandad 
sallad, handskalade räkor, ägg, majs, egengjord 
dressing, tomat, oliver, citron och dill. 

Smörgåsar
I vårt sortiment känner du igen ett flertal klassiska 
smörgåsvarianter, samtidigt som vi lockar med 
några nya bekantskaper. Allt för att var och en 
ska hitta sin favorit. 
Minsta beställning sex stycken.

Klinggång
Kallrökt lax, handskalade räkor, ägg- och räkröra, 
tomat, sallad, citron, dill på bröd från Nordells 
bageri i Arvika.

Klassisk landgång
En smörgås som alltid går hem (eller i land, kanske 
det heter). Innehåller landgångsbröd, mimosasallad, 
skinka, räkor, ägg, brieost, druvor, leverpastej och 
cornichons.

Baguette med ost och skinka
Kräver egentligen ingen längre förklaring, utan 
namnet säger allt.

Räkbaguette
Märtas egna skagenröra, handskalade räkor, sallad, 
tomat, citron och dill.

Baguette med rostbiff 
och potatissallad
En lite matigare smörgås som utöver rostbiffen och 
potatissalladen innehåller sallad och tomat.

Klassisk räksmörgås
Räksmörgåsen som blivit en riktig kändis från 
Märtas kök. Gjord på en tekaka från Nordells med 
handskalade räkor, majonnäs, ägg, tomat, citron, 
gurka och dill. Bara att njuta!
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Tillbehör
Potatissallad
Välj med eller utan purjolök. 

Pastasallad 
med soltorkad tomat
Pasta, mozzarella, soltorkade tomater, oliver 
och grönsaker. 

Potatissallad pesto
Ugnsrostad potatis, slungad i basilikapesto 
och toppad med parmesanost. 

Grönsallad
En klassisk sallad helt enkelt.

Potatisgratäng 
– att värma själv
En gräddig potatisgratäng som du värmer och gör 
klar på egen hand. 

Är det kalas så är det. Då krävs naturligtvis en riktigt 
god tårta. Våra tårtor bakas på Nordells konditori i 
Arvika och finns som 8-, 10- eller 12-bitars.

Operatårta
Innehåll: Ljus tårtbotten, 
vaniljkräm, grädde och 
marsipan.

White Lady
Innehåll: Chokladtårtbotten,
vaniljkräm, chokladmousse
och marsipan.

Williamstårta
Innehåll: Ljus tårtbotten, 
päronkompott, vaniljkräm,
päronmousse, marsipan 
och mörk chokladtryffel.

I vårt bageri kan du hämta en separat tårtmeny 
med prislista.

Tårtor
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www.ica.se/klingan  Tel 0555 - 419 90 


