
 
 
 

  
 

 
 
 

 

Det som kännetecknar var mat är att den tillagas från grunden av våra  
duktiga kallskänkor  med mångårig erfarenhet av catering och festmat.  

 
Vi använder alltid högklassiga råvaror, olivolja, äkta grekisk fårost och  

färska örter, samt lägger stor vikt vid vackra upplägg.  
 

Vår ambition är att maten ska smaka, dofta  och se ut helt gudomligt. 
Vår vision är att alltid behålla en personlig relation till våra kunder och  

göra varje beställning unik oavsett önskemål och karaktär.  
 

Kom och hämta maten i vår butik på Järnvägsgatan 30 i Limhamn.  
Vi kan också leverera maten med bud för 150kr inom Limhamn.  

Inom Malmö kostar budet 240kr.  
För leveranser utanför Malmö fråga gärna om prisuppgift. 

_____________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

Bra att veta!

Välkommen!



Snittar 
 
Ägg och sill                                             25 kr 
Skinka                                                     25 kr 
Leverpastej                                           25 kr 
Rostbiff                                                   30 kr 
Rökt kalkon                                              30 kr 
Räkor                                                       30 kr 
Lax                                                          35 kr 
Räksallad                                                 30 kr 
2 sorters ost                                           25 kr 
____________________________________________ 
 
Mini Wraps 
 
Räkröra med löjrom                                 25 kr 
Tonfiskröra med rödlök                           25 kr 
Kycklingröra med sparris                        25 kr 
Getostkräm med oliver                            25 kr 
____________________________________________ 
 
Crostini (minibruscheta) 
 
Olivtapenade                                           25 kr 
Pestomascarpone                                   25 kr 
Krämost/löjrom                                        25 kr 
Röktlax/aioli                                             25 kr 
Räkröra/svart kaviar                               25 kr 
Keso/rödlök                                             25 kr 
Spenatblad/getostkräm                           25 kr 
Parmaskinka/melon                                 25 kr 
____________________________________________ 
 
Maten är smakfullt upplagt på vackra engångsfat. 
 
Minsta beställning är för 10 personer 
Minst 10 st av samma sort 
Beställning senast kl. 14,00 2 dagar före avhämtningsdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisk och skaldjur 
 
 Handskalade räkor med ägg och majonnäs  110kr 
Räkor med ägg och majonnäs   80kr 
Lax med pepparrotsvisp   75kr 
Ägg och sill    55kr 
Spättfilé med remoulad och räkor  70kr 
Skagen /räksallad & stenbitsrom/  75kr 
Lax med räkor,pepparrotsvisp och sparris  95kr 
 
 
Kött och fågel 
 
Rostbiff med remoulad och rostad lök  65kr 
Rökt skinka med rödkål   55kr 
Skinka med fruktsallad   55kr 
Rökt kalkonbröst med fruktsallad  55kr 
Pannbiff med lök   55kr 
Köttbullar med rödbetssallad   55kr 
Leverpastej med bacon och sky  55kr 
 
 
Ost   
 
Brie med exotisk frukt                  50 kr 
Drabant med exotisk frukt                  50 kr    
Bavaria blue med rödlök och exotisk frukt  55 kr 
_____________________________________________ 
 
Vid fler än 4 portioner önskas beställning senast  
kl. 14,00 före avhämtningsdagen. 
 
Obs! Beställningar för samma dag göres i mån av tid och  
tillgång på råvaror. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snittar / Tilltugg Smörgåsar



Leverpastej                                              30 kr 
med bacon, svamp och sky 
Rostbiff                                                           30 kr 
med remouladsås, lök gurka och pepparrot 
Salami                                                                  30 kr 
med pickles och rödlök 
Skinka                                                                 30 kr 
med legymsallad 
Kalkon                                                                 30 kr 
med fruktsallad 
Saltkött                                                          30 kr 
med pepparrotsvisp och rödlök 
Hönsesallad                                                       30 kr 
med bacon 
Äggsallad                                                           30 kr 
med ansjovis och rödlök 
Ägg och sill                                                          30 kr 
 
Räkor    35 kr 
med ägg och svart kaviar 
Lax                                                          35 kr 
med ägg och röd kaviar 
Spätta     35 kr 
med remouladsås, rärkor och dill   
Kryddost     30 kr 
med fikonmarmelad och valnötter  
 
_____________________________________________ 
 
En portion bör vara 3-4 smörrebröd 
Minsta beställning 10 pers 
Minsta 10 smörrebröd av samma sort 
 
beställning senast kl. 14,00 före avhämtningsdagen. 
 
  

 
 

 
 
Lilla 1:an                                                            70 kr 
ägg och sill, skinka och leverpastej, ost  
Lilla 2:an                                                       75 kr 
ägg och räkor, skinka och leverpastej, ost 
Special 1                                                     75 kr 
ägg och sill, rostbiff, skinka och ost  
Special 2                                                              80 kr 
ägg och räkor, rostbiff, skinka och ost  
Vegatabilisk                                                   80 kr 
flera sorters ost och frukter 
Lyxlandgång                                                 90 kr 
ägg, räkor, lax, skinka, rödkål, köttbullar, brie  
Stora lyx                                                                     95 kr 
ägg, räkor, lax, rostbiff, skinka, 2 sorters ost  
Limhamnaren                                                           110 kr 
ägg, sill, räkor, lax och svart kaviar   
Räklandgång                                                             115 kr 
_________________________________________________ 
 
Vid fler än 4 landgångar önskas beställning  
senast kl. 14,00 före avhämtningsdagen. 
 
Obs! Beställningar för samma dag göres i mån av tid  
och tillgång på råvaror

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limhamns Smörrebröd Landgångar



 
 
Rostbiff             
Fyllning: Rostbiff, skinka, leverpastej,bostongurka och majonnäs                    4 bitars: 365 kr 
Dekoreras med: Rostbiff, ost, remoulad rostad lök och grönsaker             6-8 bitars: 475 kr 
Smörgåstårtan är gjord på ljust bröd.                                                          10-12 bitars: 595 kr 
För fullkornsbröd tillägg 5kr / bit                                                                 15-16 bitars: 795 kr 
 
Rostbiff / Kyckling 
Fyllning: Rostbiff, kycklingröra, remoulade, sparris  4 bitars: 365 kr 
Dekoreras med: Rostbiff, ost, frukt och grönsaker  6-8 bitars: 475 kr 
Smörgåstårtan är gjord på ljust bröd.                                                          10-12 bitars: 595 kr 
För fullkornsbröd tillägg 5kr / bit                                                                 15-16 bitars: 795 kr  
 
Räkor / Skinka            
Fyllning: Räkröra, tonfiskröra, rödlök, dill, skinka, gurkmajonnäs  4 bitars: 395 kr 
Dekoreras med: Räkor, ägg frukt och grönsaker   6-8 bitars: 525 kr 
Smörgåstårtan är gjord på ljust bröd.                                                          10-12 bitars: 645 kr
                                                                   15-16 bitars: 845 kr 
 
Räkor / Tonfisk            
Fyllning: Räkor, tonfisk, rödlök, dill, majonnäskräm  4 bitars: 395 kr 
Dekoreras med: Räkor, ägg, och grönsaker   6-8 bitars: 525 kr 
Smörgåstårtan är gjord på ljust bröd.                                                          10-12 bitars: 645 kr 
För fullkornsbröd tillägg 5kr / bit                                                                 15-16 bitars: 845 kr 
 
Lax /  Räkor        
Fyllning: Räkröra, västkuströra, ägg och majonnäs                                          4 bitars: 445 kr 
Dekoreras med: Lax, räkor, stenbitsrom och grönsaker                                      6-8 bitars: 605 kr 
Smörgåstårtan är gjord på ljust bröd.                                                          10-12 bitars: 745 kr 
För fullkornsbröd tillägg 5kr / bit                                                                 15-16 bitars: 895 kr 
 
Ost          
Fyllning: Getostkräm med oliver, philadelphiaost med                                       4 bitars: 365 kr 
grillade grönsaker                                                                                            6-8 bitars: 475 kr 
Dekoreras med: Ost, exotisk frukt och grönsaker                                  10-12 bitars: 595 kr 
Smörgåstårtan är gjord på fullkorns bröd                                                    15-16 bitars: 795 kr 
 
Italiensk           
Fyllning: Salami, getostkräm , philadelphiaost,                                                 4 bitars: 445 kr 
mortadella, oliver                                                                                            6-8 bitars: 605 kr 
Dekoreras med: Mozzarella, parmaskinka och grönsaker                     10-12 bitars: 745 kr 
Smörgåstårtan är gjord på fullkorns bröd                                                   15-16 bitars: 895 kr 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Beställning senast kl. 14,00 före avhämtningsdagen. 

  

Smörgåstårtor



Kalla Tallrikar Bufféer
 

 
 
Kall tallrik Olivbakad kyckling                                       95 kr 
grekisk sallad, tzatziki 
 
Kall tallrik Oxpastrami                                                    95 kr 
fetaostbulgur, basilikapesto   
 
Kall tallrik Rostbiff                                                           95 kr 
potatissallad /krämig eller vinegrette/,  
pickles, remoulade 
 
Kall tallrik Rökt lax                                                         105 kr   
dillpotatis, hovmästarsås 
 
Kall tallrik Calypso                                                          115 kr 
oxpastrami, rostbiff,  
melon, kiwi,  
bavaria blue, brie, vitlöksås,  
potatissallad, /krämig eller vinegrette/ 
 
Kall tallrik Limhamn                                                       125 kr 
handskalade räkor, kallrökt lax,  
sparris, ägg, västerbottenost,  
romsås,  
pastasallad med babyspenat 
 
Obs! 
Se även våra populera GI tallrikar under menyn  
"På Caféet" 
_________________________________________________ 
 
I garneringen ingår säsongens frukt och grönsaker. 
 
Maten är smakfullt upplagt på vackra engångstallrikar. 
 
Minsta beställning är för 10 personer 
Minst 10 rätter av samma sort 
 
Beställning senast kl. 14,00 2 dagar före avhämtningsdagen. 

  
Kombinera din egen buffé  
 
1 rätt    115:-/pers 
2 rätter   115:-/pers 
3 rätter   115:-/pers
    
Varmrökt lax  
med räkor och romsås 
 
Färskrökt lax 
med räkor och hovmästarsås 
 
Rostbiff 
med remoulad, pickles och lök 
 
Rökt kalkonbröst 
och mimosasallad 
 
Kycklingspett 
med salsa 
 
Gästabudsskinka 
med mimosasallad   
 
__________________________________________________ 
 
 
Alla bufféer är upplagda och dekorerade på engångsfat. 
Önskar ni eraegna fat, lämna in dem i god tid, så lägger vi upp 
på dem istället. 
 
Catering 10 - 25 personer - tre dagars framförhållning på 
beställningen. 
Catering över 25 personer - fem dagars framförhållning på 
beställningen. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Buffé Italia "Piccolo"                     175 kr/pers 
pharmaskinka, melon,  mortadella, marinerade oliver, 
 soltorkade tomater, caprese sallad /tomat, mozzarella, basilika, pesto/, 
cambozola, valnötter, vindruvor,  inlagda grönsaker /zucchini, kronärtskockor etc./  
pastasallad med ruccola, nybakat ciabata oliv,  mandelskorpor, chokladbit. 
 
Buffé Italia "Grande"                                215 kr/pers 
parmaskinka, melon, bresaola, mortadella 
salami mix / napoli, milano/,  mozzarella, tomat, basilika  
ostmix /cambozola, getost/, fikonmarmelad,  
inlagda grönsaker /oliver, soltorkade tomater etc/,  
pastasallad med ruccola, nybakat ciabata oliv,  
crostini med olivtapenade, grisini, mandelskorpor, chokladbit. 

 
Succebuffé                                                       167 kr/pers 
färskrökt lax, hovmestarsås, rödvinsmarinerad rostbiff, pickles, rostad lök,  
ägghalva toppad med västkustsallad och kaviar rökt kalkon, fruktsallad, 
potatissallad /krämig eller vinegrette/, bulgursallad, nybakat bröd, smör,  
garnering /frukt och grönsaker/, blåbärspaj. 
 
Tex Mexbuffé                             120 kr/pers 
tacokryddad nötfärs,  sallad, rödlök, majs, paprika, tomat, gurka,  
riven ost, pepperoni, oliver salsasås, gräddfil, guaccamole  
nachos, tortillas  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Bra att veta:  
 
Alla bufféer är upplagda och dekorerade på engångsfat men önskar Ni era egna fat  
lämna in dem i god tid, så lägger vi upp på dem istället. 
 
Catering 10 - 25 personer - tre dagars framförhållning på beställningen. 
Catering över 25 personer - fem dagars framförhållning på beställningen. 

 

Temabufféer


