
 

 

 
Alla våra priser är inklusive moms. Med reservation för eventuella ändringar. Vid frågor eller beställning kontakta oss på 

catering@icafocus.se alt 031-703 05 20. Önskas leverans hjälper vi gärna till med detta. 
 

 
 
 

Catering meny 
 

Focus Buffén 
Äppelciderbakad laxfilé med citron och 
basilikacréme 
Örtmarinerad kall fläskfilé  
Fransk potatissallad med honungsdijon, kapris 
och äpple 
Grönsallad med citrusdressing 
Ostfat  
Focus fikonchutney 
FOCUS hembakat bröd 
Focusfärskost 
255 kr/portion   

 

 

Vegetarisk buffé 
Bulgursallad med rostade rotfrukter & 
rostade coktailtomater  
Grillad Haloumiost 
Rödbetor med chevré, honung och valnötter 
Marinerad quornfilé med krämig pesto 
Grönsallad med smaksatt olivolja 
FOCUS hembakat bröd 
Färskost 
195 kr/portion 

 

 

Medelhavsbuffé 
Vitlökskryddad kycklingfilé med fetaostcréme 
Salami & Lufttorkad skinka  
Italiensk potatissallad med soltorkade 
tomater och färska örter 
Grekisk sallad 
Marinerade champinjoner 
Två sorters oliver  
Tzatziki 
Ostfat 
FOCUS Bageriets Foccacia 
Smaksatt olivolja  
225 kr/portion 

 
Italiensk buffé 
Örtmarinerad kalkon 
Lufttorkad skinka 
Salami  
Pastasallad tricolore 
Två sorters oliver 
Tallegio med Focus Fikonchutney 
Focusbageriets Ciabatta 
Smaksatt olivolja 
180 kr/portion 
 
 
 
 

Beställ på   
catering@icafocus.se  

eller  

 031-703 0520  

mailto:catering@icafocus.se
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forts. Catering meny 
 

Svensk klassikerbuffé   
Färska räkor med dill, citron och majonäs 
Varmrökt lax med pepparrotscrème 
Rostbiff med rostad lök 
Potatissallad  
Västerbottenpaj  
Grönsallad  
Bröd från FOCUS Bageriet  
Smör 
255 kr/portion  
 

 

Skaldjursbuffé   
Färska räkor 
Havskräftor 
Krabba 
Rökt lax 
Hovmästarsås 
Aioli 
Kryddost samt hembakat bröd från 
Focusbageriet 
Dagspris  

 

Tillbehör till bufféer 
Om du vill utöka din buffé eller byta ut innehållet har vi tagit fram några förslag, tveka inte att 
komma med egna önskemål.  
 

Sallader        
Blandad grönsallad                             9,90   kr/hg 
Potatissallad med vinägrett    12,90 kr/hg 
Klassisk potatissallad med kapris    12,90 kr/hg 
Fransk potatissallad med honungsdijon, kapris och äpple   12,90 kr/hg 
Quinoasallad med rostade grönsaker                           14,90kr/hg 
Italiensk pastasallad med soltorkade tomater och oliver                                             9,90 kr/hg 
Pastasallad med fetaost, soltorkade tomater, rödlök och färska örter 9,90 kr/hg 
Bönsallad med paprika, örter, citron    12,90kr/hg 
Melonsallad med jordgubbar, päron och balsamicosås  16,90 kr/hg 
Nudelsallad med wokade grönsaker    14,90kr/hg  
Bulgursallad med rostade rotfrukter och rostade coktailtomater  12,90 kr/hg 
Rostade rödbetor med chévre, pinjenötter och honung  12,90 kr/hg 
Coleslaw: Frisk och krispig kålsallad med morötter, turkisk yoghurt, majonäs och senap 12,90 kr/hg 
Tabouleh: Libanesisk bulgursalld med citron, persilja, mynta, gurka, och tomat                               12,90 kr/hg 
Waldorfsallad: krämig sallad med selleri, äpplen, valnötter majonäs och kesella 12,90 kr/hg 

Beställ på   
catering@icafocus.se  

eller  

 031-703 05 20  

mailto:catering@icafocus.se
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forts. Catering meny 
 

Gratänger (1 port ca 150-200 gr) 
Potatisgratäng med vitlök eller purjolök   149 kr/kg 
Rotfruktsgratäng     149kr/kg  
Vegetarisk pastagratäng med curry                          129kr/kg 
Mera pastagratänger                                                                         129kr/kg 
Ost & broccoligratäng                                                                                 109kr/kg 
Lasagne                                                                                                  139kr/kg 
 

Övrigt  
Gratinerade bakpotatishalvor   20 kr /st 
Marinerade champinjoner    20 kr/port 
Minipaj med västerbottenost & päron   25 kr/st 
Kycklingspett med chiliaioli   35 kr/st  
Pajer Stora 4-6port    170kr/st 
Pajer Små                               35kr/st 
Brytbröd 10 bitars    79 kr/st 
Brytbröd 30-bitars    149 kr/st  
 
Ostbricka, 3 sorters ost, fikonchutney……   45 krp/p  
Fruktfat med melon, ananas, vindruvor,                              
mango, papaya samt säsongens frukter   149 kr/kg 
 

Desserter 
Cremè Brule med Hjotronkompott                                             39 kr/port 
Mjölkchokladpanacotta med rårörda hallon                                 39 kr/port 
Chokladtryffeltårta med tropiska frukter                                      39 kr/port 
Tiramisu                                                                                              39 kr/port  

 
Vi har även andra desserter, bakverk och tårtor i vårt bageri. icafocus.se    

Beställ på   
catering@icafocus.se  

eller  

 031-703 05 20  

http://www.icafocus.se/
mailto:catering@icafocus.se
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forts. Catering meny 
 
Smörgåstårtor 
Vår lax-& räksmörgåstårta fick 5 fyrar i GP´s  stora smörgåstårtstest  
i April 2011 med formuleringen:  
”Sommarfräsch! Väldigt välgjord. Ovanligt stor. Rejäla laxbitar. Mycket hela räkor i fyllningen 

ger tuggmotstånd. Härlig smak på fyllningen. Gott med krispig sallad. Svårt att sluta äta. Den 

här köper jag!” 

 
Till vår lax- och räksmörgåstårta använder vi handskalade räkor och savolax. 
 

 
Vi har smörgåstårtor med följande 
fyllning:  
Salami- & tallegio   
Ost- & skinka  
Vegetarisk m 3 sorters ost 
Lax- & räkor 
 

 

 
 
 
Pris Lax & räksmörgåstårtor 
5 bitars  380 kr 
8 bitars 530 kr  
10 bitars  660 kr 

 
Priser övriga smörgåstårtor  
5 bitars  345 kr 
8 bitars  480 kr 
10 bitars  600 kr   

 
 
Landgångar 
Lax, rostbiff, räkor, ost och ägg   95 kr  

Beställ på   
catering@icafocus.se  

eller  

 031-703 05 20  
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forts. Catering meny 
 
 

Smörgåsar  
Frallor med ost/ skinka och paprika 18,00 
GI-Bräck med ädelost och fikonchutney  34,90 
Surdegsmacka med rökt kalkon och Wästgötakloster  32,90 
Bagel med Cambozola 33,90 
Bagel med ost & skinka  31,90 
Bagel med Salami & brie 33,90 
Baguette med ost & skinka  34,90 
Baguette med räkor 57,90 
Baguette med kycklingröra 38,90 
Grov Panini med salami & brie   33,90 
Grov Panini med kyckling, bacon & Ceasardressing. 45,90 
Räksmörgås med handskalade räkor på danskt rågbröd 65,00 
Sandwich BLT (Bacon, sallad, tomat ),  29,90 
Sandwich med ost & skinka,  29,90 
Wraps med kycklingröra,  34,90  
Wraps med räkröra,   44,90 
 

”Danska” Smörrebröd  
Dessa smarriga Smörrebröd är alla gjorda på vårt  
egenbakade Danska Rågbröd. Vi rekommenderar  
3-4 smörrebröd per person.  
 
Senapssill, ägg och potatis  35 kr 
Ägg och tomat  35 kr 
Ankbröst med tryffelkräm och äpple  38 kr 
Leverpastej med bacon, cornichons och champinjoner  35 kr 
Lax med pepparrotskräm  38 kr 
Gubbröra  35 kr 
Skagenröra  39 kr 
Gorgonzola med päronmarmelad 38 kr 
Kycklingröra med äpple, curry & ägg  35 kr 

Beställ på   
catering@icafocus.se  

eller  

 031-703 05 20  

mailto:catering@icafocus.se
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forts. Catering meny 

Mingelbitar 
 
Renstek med pepparotscremé  25 kr 
Skaldjursbit     25 kr 
Ost & Fikonchutney    25 kr 
Lax & hovmästarbit    25 kr 
Tunnbrödsrulle med skagenröra   15 kr 
Tunnbrödsrulle med renstek och pepparotsphilapehlia 15 kr 
Tunnbrödsrulle med lax och dill- och citroncrème  15 kr 
Tunnbrödsrulle med soltorkad tomat och färska örter  15 kr    
Vi komponerar gärna ”nya” mingelbitar efter dina önskemål.  
 
 
 

Tapasmeny 
Tanke är att du här kan välja antal och tapassorter, allt efter dina önskemål. Vi rekommenderar 
minst 3-4 st beroende på vilka Tapas du väljer. Vi hjälper dig gärna med råd om hur antal per gäst 
och vilka sorter som passar ihop.  
 
 

Vegetariska 
Marinerade champinjoner   16 kr 
Foccacia med tapenad & gröna oliver  16 kr 
Friterad tortilla med auberginröra  18 kr 
Minipizza med kronärtskocka & soltorkad tomat 18 kr 
Crostini med tomatchevice  18 kr 
 
Om du gillar ost! 
Gorgonzolapaj (mini)   25 kr 
Ostbollar rullade i valnötter/rosépeppar/gräslök 18 kr 
Manchego med soltorkad tomat & sardell  19 kr 
Rostad sparrispotatis med caramba, brieost & oliv 19 kr 
Chevrètoast med honung   19 kr 
 
 

Beställ på   
catering@icafocus.se  

eller  

 031-703 05 20  

mailto:catering@icafocus.se
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forts. Catering meny 
 
Havets läckerheter 
Laxsnurror av rökt lax och färskost m gräslök/wasabi 29 kr 
Vitlöksgratinerade gröna musslor   19 kr 
Tandorimarinerad laxkub   24 kr 
Chipotle- & limemarinerade räkor  24 kr 
 
Kyckling, skinka och annat gott  
Kycklingspett med chiliaioli  35 kr 
Spansk lomo m grillad aubergine & soltorkad tomat 30 kr 
Prosciuttosnurror med kapris & färskost  20 kr 
Choritzosalami med fikon    21 kr 
Baconlindade dadlar med ädelost  20 kr 
Fylld Serranoskinka med getgouda  20 kr 

Beställ på   
catering@icafocus.se  

eller  

 031-703 05 20  

mailto:catering@icafocus.se

