Fox and Hounds, Sønderborg
Hos os er det muligt at afholde jeres møde eller fest !
Fox and Hounds Sønderborg
har et skønt og anderledes
selskabslokale, som kan danne rammen for jeres
næste fest eller det møde.
Vi vil gerne med vores hyggelige
stemning og kompetente
personale være med til at arrangere en skøn fest,
foreningssammenkomst eller det uhøjtidelige
forretningsmøde.
Der er plads til 40 personer.
Vores menuer er sammensat ud fra
vores moderne og klassiske pub-koncept,
med mulighed for at nyde
en 3-retters menu eller buffet
med for eksempel en dansk eller skotsk fornemmelse.
Kom ind til en uforpligtende snak, hvor I også er
mere end velkomne til at se vores lokale.
Vi giver 15 % rabat på alle arrangementer i januar og februar
ved minimum 20 personer.
St. Rådhusgade 1 | 6400 Sønderborg | Denmark
Tlf. +45 30 21 48 98 | info@foxsonderborg.dk

Den danske buffet
Forretter

Roulade af røget hellefisk med rygeost og crumble
samt broken gel på citrus
Saltbagt laks med frissé, agurk og dildsne
Hertil serveres hjemmebagt brød og smør

Hovedretter

Langtidstilberedt kalveculotte med rosmarin,
hvidløg og brun kalvesky
Stegt unghanebryst på sæsonens grønsager
med karamelliserede perleløg og selleripuré
Glaserede svinekæber med luftig grøn kartoffelmos,
råsyltet bede og sky
Bønnesalat med bagte løg og bacon
Pommes Anna eller smørstegte kartofler

Desserter

Fox’s apple pie med vanilje creme
Citronfromage med flødeskum

Minimum 20 personer
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Den skotske buffet
Sprøde fish ’n’ chips med tartar dressing
Shepards pie med langtidsbraisseret
lam og grov kartoffelmos
Guinness- og honningglaseret gris
Shamrock salad - grøn bønnesalat
med sukkerærter,
asparges og shamrock dressing
Skotsk meat loaf fyldt med urter,
kogte æg og mørk kalvesky
Grøn salat med sæsonens urter, coleslaw og
sprødt
Serveres med hjemmebagt brød og smør
Fox’s apple pie med vanilje creme
Lemon meringue pie

Minimum 20 personer.

3-retters menu
Vælg mellem
Forretter

Røget laksetartar på blinis med smilende vagtelæg,
sæsonens friske urter og sprødt
Lufttørret spansk skinke med grøn urtepesto, frissé
rugbrødscrumble på bund af urtetæppe
Kammusling med syltet havtorn, brunet smør,
puré og blomkåls crudité
Hertil serveres friskbagt brød og smør

Hovedretter

Fyldt unghane bryst med urte-rørt frisk ost,
bagte løg og timian sauce
Langtidstilberedt okseculotte
med sæsonens grønt og rødvinssauce
Faseret svinemørbrad med brændte rødder, svampe og kraftig glace
Glaserede svinekæber
med luftig grøn kartoffelmos, råsyltet bede og sky
Oksefilet stegt med rosmarin og brændt hvidløg
med karameliserede perleløg, selleripuré og sauce espagnole
Hertil kan vælges mellem pommes Anna eller smørstegte kartofler

Desserter

Gateau Marcel med hindbær kys,
hvid chokolade krystal og bær sifon
Let-flyende chokolade fondant
med is fra Frydendal ismejeri og knas
Karamel-braiseret pære med sorbet, toffeecreme og knas
Hvid chokolade panna cotta med friske bær og coulis
Minimum 15 personer.
Max 20 personer ved tallerken anretninger over
dette antal anbefales et buffetforslag
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Fox buffet 2017
Forretter

Calamares med aioli
Stegte tigerrejer
Klassisk Flammkuchen
Hertil serveres hjemmebagt brød og smør

Hovedretter

Mini burgere – 2 forskellige slags
Marinerede grill-køller af svin
Barbecue marineret spareribs
Bagte kartofler med hvidløgssmør og timian
Coleslaw
Tomat salat
Bønne salat
Hjemmebagt brød og smør

Dessert

Cheese-cake
Citronfromage
Minimum 20 personer.
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Drinkspakker
Standard drinkspakke ad libitum:

Standard

Fadøl
Husets hvid- og rødvin
Sortiment af sodavand
Minimum 3 timer: 80,- pr. time/pers
Derefter 50,- pr. time/pers

Udvidet drinkspakke ad libitum:
Fadøl
Husets hvid- og rødvin
Sortiment af sodavand
Diverse spiritus (vodka, gin, rom, tequila,
snaps, bitter og irish coffee)
Minimum 3 timer: 110,- pr. time/pers
Derefter 70,- pr. time/pers

Andre ønsker
Kontakt os gerne

Drinkspakker skal forudbestilles og kan kun
bestilles samlet til alle i selskabet.

Udvidet

