
    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Vi på Limhamns Smörgåsbutik och Catering har under 17 år i samma regi skapat ett utbud med  
variation och känsla. Vi har allt, från svensk klassik smörgåsmat till Tex Mex-mat och  

medelhavsinspirerade buffeer. 
 

Allt görs av personal som jobbat hos oss i många år och har lång erfarenhet. 
Råvarorna är noga utvalda och allt produceras under stor omsorg, allt för Din trygghet. 

I cafeet har vi skapat en personlig atmosfär med bra och snabb service. 
Hos oss kan Du hitta snabb, hälsosam mat, en oslagbar komination. 

 Är Ni i farten och vill hellre ta maten med? Säg till bara, så fixar vi det på nolltid. 
Det går även bra att få lunchen levererat till önskad address.  

Inom Limhamn kostar det 95kr och inom Malmö 150kr. 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Öppet: 

Vardagar: 09.00 - 17.00  
Lördag: 10.00 - 15.00  

Söndag: Stängt 
 

För att beställa ring:   040 - 162729 
 
 

 
Limhamns Smörgåsbutik  

Järnvägsgatan 30  
216 14 Limhamn 

info@limhamns-catering.se 
 

www.limhamns-catering.se 
www.limhamnssmorgasbutik.se 

I caféet

Varmt välkommen till oss!
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Skinka, ost ,senap  50 kr 
Kyckling, majonnäs  50 kr 
Västkuströra, crabfish   45 kr 
Brieost, paprika   50 kr  
Brieost, salami   50 kr 
Köttbullar, rödbetssallad          50 kr  
Kyckling, currysås                      50 kr  
Tonfiskröra /grov baguette/         50 kr  
Rostbiff, remoulad, rostad lök /grov bag./   55 kr 
Räkröra                        60 kr 
Rökt lax, hovmästarsås /grov baguette/       65 kr 
Lättviktare                                     50 kr 
/grov baguettte, kycklinfile, vitlöksås/ 
För CIABATTA tillkommer 5 kronor 
____________________________________________ 

 

I alla fyllningar ingår sallad och tomat 
Ni får gärna välja grov baguette till alla fyllningar 

Little Italy                                                         65 kr  
lufttorkad skinka, mozzarella, solt.tomater, pesto  
Caprese                                            60 kr 
mozzarella, tomat, pesto  
Ceasar                           65 kr 
kyckling, bacon, parmesan, sallad, ceasarsås 
  
Grilla din ciabatta                                                    +10kr 

/inkl. sidosallad/ 
____________________________________________ 
 

I alla fyllningar ingår sallad och tomat 

              

 
Kyckling Teriyaki                  50kr 
Mozzarella, teryakimarinerad kycklingfilè 

 
Vegetarisk                      50kr 
Mozzarella, färska tomater, pesto 
____________________________________________ 
 

Inkl. sidosallad och vitlöksdressing 70kr 
 
 

         

Grönsallad / Pastasallad / Bulgursallad 
 
Alla våra sallader kan beställas som grön-, pasta- eller 
bulgursallad.  
I pasta- eller bulgursallader byter vi ut en del 
isbergsallad mot pasta/fullkorns bulgur.  
Det övriga innehållet är precis likadant. 

 
____________________________________________ 

 

Beställ Din sallad såhär:  
   1. Välj vilken sort Du vill ha  
         (Grönsallad / Pastasallad / Bulgursallad) 
   2. Välj pålägg 
   3. Välj dressing 
____________________________________________ 

 

Pålägg: 
Ost & skinka
Kyckling
Tonfisk, kokt ägg
Rostbiff, rostad lök
Grekisk, äkta fårost
Räkor, kokt ägg
Rökt lax, kokt ägg
Ceasarsallad

70 kr  
70 kr  
70 kr  
75 kr  
75 kr  
90 kr  
85 kr  
85 kr  

____________________________________________ 
 

Extra pålägg    15 kr  
Extra bröd        5 kr  
Extra dressing   10 kr 

 

 

  

 
Serveras mellan första oktober och sista mars. 
____________________________________________ 
 
Gulaschsoppa      
-Stor   65kr  
-Liten   50kr 
____________________________________________ 
 

Bröd ingår 
 

         

Baguetter / Ciabattas Sallader

Ciabattas

Grillad Focaccia

Soppa



 
Nacho-tallrik    75 kr  
taconötfärs, nachochips 
 
Tortilla-tallrik    75 kr  
taconötfärs, tortillabröd 
 
Fajita-tallrik    75kr  
fajitakyckling, tortillabröd  
 

Tex-Mex Sallad   75kr  
extra mycket grönsaker, taconötfärs, bröd  
 
 

Tillbehör:    10kr  
ostchips, chilichips, saltchips  
 
Dipsåser 6cl:      5kr  
salsa, cheddar, vitlök, guacamole 
 
 
Fiesta -Kit     225kr  
  

Ta med hem ett färditg middags paket:  
  

-fräscha grönsaker, jalapeno, ost  
-nötfärs eller kyckling  
-tortilla eller nacho  
-8 valfria dipsåser  
  

Räcker till ca 4 personer 
    

            

 
Utbudet av kakor varierar från dag till dag. Här nedan följer 
dem kakor vi brukar ha dagligen. 
____________________________________________ 

 

Morotskaka   25 kr 
Cheeskake   25 kr 
Kladdkaka   20 kr 
Blåbärs paj   25 kr 
Muffins   20 kr 
Kärleksmums   15 kr 
Kaffekakor   15 kr 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Våra bakpotatistallrikar är komponerade som hela måltider.  
En tredje del av tallriken är fräscha grönsaker och till det en 
stor bakpotatis.  
Du väljer själv bland våra goda fyllningar, 
pålägg och egengjorda dressingar.  
____________________________________________ 
 

Välj  fyllning:  
Tonfiskröra,    65kr  
Västkuströra    65kr  
Räkröra    75kr  
Kycklingröra    70kr  
Romsås / Räkor   75kr  
Romsås / Lax    75kr  
Kesoröra / Skinka   70kr  
Kesoröra / Kyckling   70kr  
Kesoröra / Räkor   80kr  
 
Det går även bra att till bakpotatisen välja pålägg och 
dressing som under menyn "Sallader".  
Priset är det samma. 
___________________________________________ 
 

En halv baguette och smör ingår 
 

 
I caféet kan man få njuta av både kaffe och kaffedrinkar, 
lösviktte eller varm choklad mm. 
____________________________________________ 

 
Varma drycker   

                      standard / stor 
Bryggkaffe   20kr 
Espresso                        20kr 
Doppio    25kr  
Latte   25kr / 35kr  
Cappuccino    25kr / 35kr   
Varm choklad    25kr / 35kr  
Te, lösvikt    15kr 
 
Kalla drycker  
 
Läsk/Min. Vatte 33cl   fr. 15kr  
Läsk/Min. Vatte 50cl   fr. 20kr  
Red bull    25kr  
Vitamin well    30kr  
 

 

Tex-Mex Bakpotatis

Kakor Drycker


