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Meny
Snitter - serveres assortert på serveringsbrett 39,Roastbiff med remulade, syltet agurk og tomat
1,3,7,6,10

Reker med majones, sitron og syltet rødløk
1,2,3,6,7

Røkt laks med eggerøre, betekaviar, reddik og vårløk
1,3,4,6,7

Brie med eple og fikenkompott
1,6,7

Premium Kuraas skinke med potetsalat
1,3,6,7,10

Vi bruker vårt eget grove speltbrød men annet brød kan ønskes, beregn gjerne 4 snitter pr. person

Baguetter og landganger
Ost og skinke med purre og majones .................................................65,1,3,6,7

Roastbiff med potetsalat, syltet agurk og tomat ...............................89,1,3,7,6,10

Reker med majones, sitron og syltet rødløk .......................................99,1,2,3,6,7

Røkt laks med eggerøre, betekaviar, reddik og vårløk .....................99,1,3,4,6,7

Brie med eple og fikenkompott ..............................................................89,1,6,7

Premium Kuraas skinke og potetsalat .................................................89,1,3,6,7,10

Alltid fersk bakst fra vårt eget bakeri

Smørbrød
Roastbiff med remulade, syltet agurk og tomat ................................75,1,3,7,6,10

Reker med majones, sitron og syltet rødløk .......................................89,1,2,3,6,7

Røkt laks med eggerøre, betekaviar, reddik og vårløk .....................89,1,3,4,6,7

Brie med eple og fikenkompott .............................................................89,1,6,7

Premium Kuraas skinke og potetsalat ................................................89,1,3,6,7,10

Varmt karbonadesmørbrød med salat, ertestuing og løkkompott ..89,1,3,7,6,12

Allergener: Gluten 1, Skalldyr 2, Egg 3, Fisk 4, Peanøtter 5, Soya 6, Laktose 7, Nøtter 8, Selleri 9, Sennep 10, Sesam 1, Lupin 12, Sulfitt 13, Bløtdyr 14
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3-lags smørbrød 125,Club sandwich med kyllingfilet, bacon, tomat, syltet rødløk og aioli
1,3,7

BLT bacon, salat og tomat
1,3,7

Betetartar med salat og chimichurri
1,3,7

Focaccia - dobbeldekker 109,Skagenrøre med salat, syltet rødløk og sitron
1,2,3,4,6,7

Kyllingsalat karri, salat, tomat, padron og eple
1,3,6,7

Urtebakt kylling med salat, tomat, rødløk og karridressing
1,3,6,7

Spekeskinke fra Tind med Valdres ost og urteolje
1,3,6,7

Røkt laks med eggerøre, salat, vårløk og sitronmajones
1,3,4,6,7

Betetartar med salat og chimichurri
1

Wraps 99,Kylling i karridressing, salat, rødløk og paprika
1,3,7

Ost og skinke med salat, tomat, paprika og chipotlemajones
1,3,7

Spekeskinke fra Tind, Valdres ost, salat, rødløk og urteolje
1,3,7

Betetartar med salat og chimichurri
1

Ghakko 145,- (samisk tynnbrød)
Roastbiff av rein med tyttebærkrem, salat og pepperrot
1,7

Røkt laks med sitronkrem, salat og sesamfrø
1,4,7

Betetartar med salat og chimichurri
1

Allergener: Gluten 1, Skalldyr 2, Egg 3, Fisk 4, Peanøtter 5, Soya 6, Laktose 7, Nøtter 8, Selleri 9, Sennep 10, Sesam 1, Lupin 12, Sulfitt 13, Bløtdyr 14
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Rundstykker 65,Roastbiff med remulade, syltet agurk og tomat
1,3,7,6,10

Reker med majones, sitron og syltet rødløk
1,2,3,6,7

Røkt laks med eggerøre, betekaviar, reddik og vårløk
1,3,4,6,7

Brie med eple og fikenkompott
1,6,7

Premium Skinke fra Kuraas og potetsalat
1,3,6,7,10

Chiabatta 125,Skagenrøre med syltet rødløk og sitron
1,2,3,4,6,7

Kyllingsalat med karri, padron og eple
1,3,7

Røkt laks med eggerøre, betekaviar, reddik og vårløk
1,3,4,6,7

Brie med eple og fikenkompott
1,6,7

Premium Skinke fra Kuraas og potetsalat
1,3,6,7,10

Boboli 125,Skagenrøre med syltet rødløk og sitron
1,2,3,4,6,7

Kyllingsalat med karri, padron og eple
1,3,7

Røkt laks med eggerøre, betekaviar, reddik og vårløk
1,3,4,6,7

Betetartar med salat og chimichurri
1

Premium Skinke fra Kuraas og potetsalat
1,3,6,7,10

Fruktfat oppskåret frukt, nøtter og sjokolade 45,Minnestund Karbonadesmørbrød med erter og løk, 2 snitter og kake 210,-

Allergener: Gluten 1, Skalldyr 2, Egg 3, Fisk 4, Peanøtter 5, Soya 6, Laktose 7, Nøtter 8, Selleri 9, Sennep 10, Sesam 1, Lupin 12, Sulfitt 13, Bløtdyr 14
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Salater
Kylling & bacon med tomat, bakte beter, syltet rødløk, paprika, karridressing og focaccia 145,1,3,7

Ost & skinke med couscous, tomat, agurk, paprika, reddik, aioli og focaccia .........................129,1,3,7

Pastasalat med bakte rotgrønnsaker, gresskarkjerner, fetaost, urtevinaigrette og focaccia 129,1,3,7

Koldttallerken
Klassisk 234,Røkt laks og eggerøre, reker og aioli, roastbiff og remulade, Kuraas Premium skinke
og potetsalat og badsturøkt lammelår og bakt bete
1,2,3,4,7,10

Tapas 249,Albondigas, pinchos morunos, villfangede reker, bolinhos med trøffeltang, patatas
bravas, grillet hvitløk og padrons, pimentosalat og gazpacho
1,2,3,4,7

Spekemat og ost 234,Spekemat fra Tind, 3 norske oster, eggerøre, potetsalat, rømme, marmelade, glaserte
nøtter og syltet løk
1,3,7,10

Fingermat
4 biter 130,Skagenrøre på ristet rugbrød, Ghakko med rein, salat, kremost og tyttebær,
lammeboller og sopp på spyd, sitrus og chiligravet kveite
1,2,3,4,7,10,12

6 biter 160,Skagenrøre på ristet rugbrød, Ghakko med rein, salat, kremost og tyttebær,
lammeboller og sopp på spyd, sitrus og chiligravet kveite, blinis med rømme og
rogn, rødbetetartar, flatbrød og chimichurri
1,2,3,4,7,10,12

8 biter 180,Skagenrøre på ristet rugbrød, Ghakko med rein, salat, kremost og tyttebær,
lammeboller og sopp på spyd, sitrus og chiligravet kveite, blinis med rømme og
rogn, rødbetetartar, flatbrød og urteolje, bolinhos med tangtrøffel, spekeskinke fra
Tind med syltet rødløk og tomat
1,2,3,4,7,10,12

Allergener: Gluten 1, Skalldyr 2, Egg 3, Fisk 4, Peanøtter 5, Soya 6, Laktose 7, Nøtter 8, Selleri 9, Sennep 10, Sesam 1, Lupin 12, Sulfitt 13, Bløtdyr 14
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Festbord
Tapas 359,- Minimum 10
Spanske kjøttboller, Kyllingspyd, Spansk svinespyd, Chorizopølse med eple og løk, Villfangete
reker og Kamskjell med hvitløk og urter, Grillete grønnsaker, Stekte potetbåter, grillet
padronpepper (små grønne paprika) og hvitløk, Spekemat og ost, oliven, tomatsalat,
kikertersalat, pimentosalat (mild chili), gazpacho (kald tomatsuppe), Aioli, olivenolje og
balsamico, crostini (grilla loff) og focaccia
1, 2, 3, 4, 7, 14

Delikatesse tapas 499,- Minimum 10
Spanske kjøttboller, Kyllingspyd, Spansk svinespyd, Chorizopølse med eple og løk, Villfangete
reker og Kamskjell med hvitløk og urter, Grillete grønnsaker, Stekte potetbåter, grillet
padronpepper (små grønne paprika) og hvitløk, Svinekroketter, Kylling empanadas, Spansk
omelett toppet med potetchips, Spekemat og ost, Sopp og rødløk med balsamico, oliven,
tomatsalat, kikertersalat, pimentosalat (mild chili), gazpacho (kald tomatsuppe), Aioli,
olivenolje og balsamico, crostini (grilla loff) og focaccia
1, 2, 3, 4, 7, 14

Tradisjonelt koldtbord 285,- Minimum 5
Røkt laks, Varmrøkt lakseside, Spekemat fra Tind, skinke, vår egen Roastbiff, Kyllingklubber,
Eggerøre, Potetsalat, Waldorfsalat, Eggesalat, Tomatsalat, Grønnsalat, Majones, Remulade,
Rømme, Dressinger, Ferskt fint og grovt brød, brunet Røros smør
1, 2, 3, 4, 7, 14

Delikatesse koldtbord 348,- Minimum 10
Røkt laks, Vår egen gravlaks, Urtebakt røye, Varmrøkt lakseside, Skagenrøre, Spekemat fra
Tind, skinke, vår egen Roastbiff, Ghakko (samisk tynnbrød) med varmrøkt reinsdyr og
pepperrot, Ghakko (samisk tynnbrød) med lakse og pepperrot, Eggerøre, Potetsalat,
Waldorfsalat, Eggesalat, Tomatsalat, Grønnsalat, Majones, Dressinger, Rømme, Remulade,
Sennepsaus, Brunet Røros smør, Ferskt fint og grovt brød
1, 2, 3, 4, 7, 10, 14

TILVALG TIL BORDENE
Delikatessens berømte kebabsalat 39,3,10

Utvalg av 4 norske oster med marmelade, honningnøtter og kjeks 59,1,7,8

Desserter og kaker fra vårt eget konditori fra 59,-

Allergener: Gluten 1, Skalldyr 2, Egg 3, Fisk 4, Peanøtter 5, Soya 6, Laktose 7, Nøtter 8, Selleri 9, Sennep 10, Sesam 1, Lupin 12, Sulfitt 13, Bløtdyr 14
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Middager og gryteretter
Boeuf bourguignon (Fransk vinkokt kjøttgryte) og potetstappe 299,7

Pulled pork taco med guacamole, maispure, salsa, grønn salat, syltet rødløk, dressinger og
tortilla 225,1.7

Butter kylling med nanbrød og krydderris 209,7

Langtidsstekt svinenakke med surkål, sesongens grønnsaker, rødvinssaus og potetfondant
229,7.9

Finnbiff med stekt gulrot, bacon og rosenkål, tyttebær og potetstappe 289,7

Lapskaus med flatbrød 159,1

Saltkjøttsodd 149,Chili con carne vår versjon med biffkjøtt og kjøttdeig, med tortilla lefser og rømme 225,1,7

Delikatessens egen fiskesuppe med ferskt brød 189,1,2,4,7,14

Lasagne med salat og brød 169,1,3,7

Kyllinggryte med salat og ris 199,7

Vår egen versjon av bacalao med ferskt brød 249,1,4

Saltkjøtt med kålrotstappe og potet 289,Biff Stroganoff med salat og potetmos 249,7

Allergener: Gluten 1, Skalldyr 2, Egg 3, Fisk 4, Peanøtter 5, Soya 6, Laktose 7, Nøtter 8, Selleri 9, Sennep 10, Sesam 1, Lupin 12, Sulfitt 13, Bløtdyr 14
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Grillmeny
Minimum 20
Pølser og beef burger fra Kuraas 299,Coleslaw, tomatsalat, potetsalat, sprøstekt løk, syltet agurk, currywurst, grønnsalat,
maispure, løkringer, hamburgerdressing, ketchup, sennep og pølse- og hamburgerbrød
1, 3, 7, 10

Svinenakke BBQ, hel kylling cajun og blackend laks 450,Grillet hvitløk og padrons, coleslaw, tomatsalat, maispure, east Texas BBQ-saus, syltet
rødløk, grønnsalat, rømme, bacon, Jacked potet
1, 3, 7, 10

Spareribs og blackend entrecote 550,Grillet hvitløk og padrons, coleslaw, tomatsalat, maispure, pepper- og east Texas BBQ-saus,
syltet rødløk, grønnsalat, rømme, dressinger, bacon og Jacked potet
1, 3, 7, 10

Helgrillet lammelår, lammepølse og gratinerte sjøkreps 789,Estragonsmør, grillet grønnkål, gulrot, selleripure, rosmarinsaus, potetfondant, tomatsalat,
ferskt brød og brunet Røros smør
1, 2, 3, 7, 10

Pris kokk på arrangement 550,- pr time

Drikke:
Kaffe og te inkl. kopp 30,Mineralvann 40,Eple- og appelsinjuice 35,Pappkopp 5,- vinglass etc. 10,- pp.
Embalasje tillegg

Allergener: Gluten 1, Skalldyr 2, Egg 3, Fisk 4, Peanøtter 5, Soya 6, Laktose 7, Nøtter 8, Selleri 9, Sennep 10, Sesam 1, Lupin 12, Sulfitt 13, Bløtdyr 14

Catering fra Delikatessen
Våre leveringsbetingelser:
Pris levering i åpningstid
utenom åpningstid
Narvik by ..........................200,- ...........................................600,Ankenes ............................300,- ...........................................700,Håkvik ...............................400,- ............................................750,Skjomen ............................800,- ..........................................1100,Beisfjord ...........................400,- ............................................750,Ballangen .......................1000,- ..........................................1300,Bjerkvik ..........................1000,- ..........................................1300,Kjøpsvik ..........................1500,- ..........................................2000,Henting ingen kostnad men utenom åpningstid.........400,Varmebokser og grønne kasser leveres tilbake første virkedag etter levering om ikke
annet er avtalt
Utstyr som ikke returneres belastes kunde
Avbestilling/endring i din bestilling må skje senest kl 12.00 og 2 virkedager før levering
Oppgitte priser er beregnet pr person/stk og inkl. mva

Delikatessen er en tradisjonsrik cateringbedrift med høyt fokus på kvalitet. Alt lages fra
bunnen av på vårt hovedkjøkken i Dronningens gt. Våre faglærte kokker legger sin sjel i å
levere ditt selskap på dine premisser.
Vi har i dag 4 ansatte hvorav 3 fag-utdannede kokker og 1 kokkelærling.
Vi håndterer selskap i alle størrelser og har en kapasitet til å håndtere selskap for inntil
1000 personer i egnede lokaler.
I tillegg til catering og selskap, har vi også gjennom årenes løp opparbeidet oss kompetanse
på kantinedrift og driver i dag kantiner i Narvik-regionen.
Kontaktpersoner:
Jon Elling Berg
Avdelingsleder
tlf: 97681732
jon.elling@delikatessen.no
Christian Engmo
kjøkkensjef
christian.engmo@delikatessen.no
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