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Hej och välkommen till  

ICA Stop i Täby
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Vare sig du brukar komma in till oss eller aldrig varit här, vill vi berätta om 

vår utmärkta butik så att du inte missar något riktigt bra. ICA Stop är en 

föregångare inom dagligvaruhandeln, här fokuserar vi på att våra kunder 

ska få en bra upplevelse. Att handla ska vara en stund att se fram emot 

snarare än något nödvändigt som måste göras. För att lyckas med det har vi 

brutit nya vägar när det gäller service, sortiment och butiksstruktur.
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Luften. Jorden.Gräset.
Osten.

Vi vet hur bra ost ska smaka 
www.terroir-suisse.se

Medarbetare sätter guldkant på din shopping
Det som framförallt skiljer oss från andra butiker är våra medarbetare och deras fantastiska 

engagemang, här finns hög service och specialistkompetens. Bland annat var vår fisk- och 

skaldjursansvarige tidigare fiskare på Västkusten innan han började koka kräftor enligt 

hemligt recept här. Butikschefen Linda har rekryterats från ett topphotell eftersom vi vill 

fokusera på serviceupplevelsen. Det är bara två exempel på en personalstyrka som förvand-

lar din veckohandling till en härlig utflykt i råvarornas förlovade land.

Varmt välkommen till oss!

Andreas Paulsson, ICA handlare.



Vi på ICA Stop tycker att alla förtjänar riktigt bröd. Bröd bakat för hand 

med rena, naturliga råvaror. Bröd som knådats kärleksfullt av bagare 

istället för maskiner i en fabrik. Därför har vi startat Boulangerie Blue – 

det blå bageriet. En brödbutik i butiken. På Boulangerie Blue hittar du 

även det allra bästa bland andra läckerheter som konfektyr, choklad,  

kakor, tårtor och marmelader.

BORGS BAGERI

INFO@BORGSBAGERI.SE | INSTRUMENTVÄGEN 23 | 126 53 HÄGERSTEN | 08-744 44 01

Med kvalitet i fokus sätter vi vår egen prägel på våra produkter.  
Allt bakas med kärlek och förstklassiga råvaror.

Välkommen att kontakta oss på  
08-744 44 01 eller info@borgsbageri.se



DE-ÖKO-005
EU-Agriculture

due santi           duesanti.se

chef in a box

info@kommvission.se

info@chefinabox.se

HANTVERKSMÄSSIGT TILL ERT 
KÖK, ER MANUELLA DISK OCH 

KONSUMENTFÖRPACKAT.



Din nya 
kvarterskrog!
Det sägs att man inte ska handla på fastande mage, så 

passa på att äta i vår restaurang i samband med ditt 

besök hos oss. Här har vi högklassiga sushirätter och den 

bästa pizzan du ätit på länge. Naturligtvis har vi pasta, 

hamburgare och husmansrätter också, här finns något 

gott alla dagar i veckan. 

Vi har fullständiga rättigheter och vår sommelier har 

självklart ordnat en spännande och välsmakande vin- 

och dryckeslista till de goda rätterna. Vår restaurang är 

kravmärkt så att du med gott samvete kan äta allt från 

menyn. Smaklig måltid!



Lär dig mer om god mat 
Det är roligt med fina råvaror, och de blir ännu bättre när de tillagas på  

allra bästa sätt. Den kunskapen kan vi ge dig i vår Gastro Academy. Här 

kan du lära dig allt från att tillaga vilt till att brygga öl eller servera  

vegetariska mästerverk. Vi lägger fokus på glädjen i matlagning och att 

njuta av mat och dryck tillsammans. Oscar Kettler håller i Gastro Academy. 

Du hittar våra aktuella kurser på vår www.gastroacademy.nu, anmäl dig 

direkt. Vi arrangerar gärna enskilda kurser på det tema du önskar, ring och 

prata med Oscar.

En riktigt bra cateringservice
Det är inte alltid det är bäst att laga mat själv. Ibland vill du lägga mer tid 

med dina gäster än över grytorna. Därför erbjuder vi en cateringtjänst med 

unikt bra kvalitet. Våra kockar och kallskänkor har erfarenhet av att laga 

färdiga rätter till privatjet, studentfester, grillkvällar, julbord, nyårssupéer, 

picknickar och representationsmiddagar. Det goda värdskapet har många 

olika sidor och vi matchar alla. Behöver du vår sommeliers vinförslag eller 

kanske hjälp med dukning och servering så ordnar vi det. Vi matchar dina 

önskemål varje gång.



Tårtor i stora lass och konfektyr för varje 
smak! Vi älskar god glass och läckert godis 
och vi vet att våra kunder också gör det. 
För att alla ska få njuta har vi förutom ett 
fantastiskt utbud också satsat på produk-
ter som utesluter olika allergener. Be gärna 
om hjälp!

Färsk fisk varje dag – ett 20-tal färska 
fiskar, säsongssortiment och skaldjur av 
allra bästa kvalitet. Bättre än så kan det 
knappt bli. Jo, vi kokar alla skaldjur 
själva!



Spänstigt sortiment som 
frestar smaklökarna
Att hitta det allra bästa inom varje varugrupp 

i en och samma affär är få förunnat. Men du 

som bor i närheten av ICA Stop i Viggbyholm 

har den möjligheten, många åker långt för att 

komma hit. Flanera utmed vår 42 meter långa 

delikatessdisk och köp Wagyu-kött, pinfärska 

ostron eller de läckerheter du önskar dig. I hela 

butiken har vi ett spänstigt spann i sortimentet 

som sträcker sig från ICA Basic över närodlat 

och ekologiskt till riktiga premiumleverantörer 

från hela världen. Här fyller du picknickkorgen 

lika lätt som skaldjursplatån eller  skafferiet.

Härpressade juicer –  
I vår juicebar köper du 
nypressade juicer med 
recept från olika kända 
hälsoprofiler. 

Vår frukt- och gröntavdelning är 
något utöver det ordinära. Hit  
kommer handlare från hela Europa 
för att se vårt fräschörsystem. Av 
de cirka 700 artiklarna är 200 
ekologiska. Ta del av Stockholms 
fräschaste frukt du med.



Stolt Partner till ICA Stop Täby

20-årig kvalitetsleverantör av lamm  
och kalv i Stockholmsområdet.

Läs mer om oss på www.lammhouse.se

Vi har vunnit pris i kategorin Sveriges 
bästa färdigmat på Dagligvarugalan för 
våra utmärkta kylda måltider.

Hos oss dyker många kända matprofiler upp 
och gästspelar. Kom in och få inspiration.



Vår blomsteravdelning är faktiskt 
en helt integrerad Inteflorabutik 
med florister som gärna binder din 
bukett.

På fredagar och lördagar kan du passa på 
att ta en ostron och champagnepaus mitt 
i vår butik. Prova gärna vår alkoholfria 
champagne från So Jennie.Ännu mer service:

• Glöm inte att ta med tvätten nästa 
gång du handlar. Sturebadstvätten 
har en filial med både tvätt- och 
kemtvättservice här.

• Här kan du lämna dina gamla 
förpackningar med gott samvete, 
pant- och miljöstationerna är både 
fräscha och moderna.

• Behöver du mer spänning? 
Hyr en film vid kassan!

• Vill du ha hjälp med hemkörning? 
Säg till i kassan!

08 -544 406 95
butiken@interflorataby.se

VÅRA FLORISTER ÄR PÅ PLATS DAGLIGEN!
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ICA Stop 
Bergtorpsvägen 43 
183 64 Täby

08-544 406 80

info@icastop.com
www.icastop.com

Öppettider: 
Alla dagar 7–23


