
Fox and Hounds, Sønderborg

Hos os er det muligt at afholde jeres møde eller fest !

Vi har et skønt og meget hyggeligt
selskabslokale, som kan danne rammen for jeres

næste fest eller møde.

Vi vil gerne med vores hyggelige stemning og kompetente 
personale, være med til at arrangere en skøn fest, 

foreningssammenkomst eller det  
uhøjtidelige forretningmøde.

Der er plads til 40 personer.

Vi kan tilbyde et stort udvalg af forskellige buffeter, der spænder 
lige fra god dansk mad til lækre skotske retter samt en  

spændende tapas buffet.

Kom ind til en uforpligtende snak, hvor I også er 
mere end velkomne til at se vores lokale.

St. Rådhusgade 1 |  6400 Sønderborg | Denmark
Tlf. +45 30 21 48 98 | info@foxsonderborg.dk 

FESTEN



275,-
pr. pers.

 
 
 

Forretter
Sønderjyske solæg 

Rejecocktail med friske rejer fra den lokale fiskemand. Serveres med 
salat, asparges og rød dressing
Svineterrine med løgkompot 

Hovedretter
Svinemørbrad a la Wellington med rødvinsglace
Sprængt kalvespidsbryst med peberrodscreme

Stegt unghanebryst på svampe

Grøn salat 
Flødekartofler

Smørstegte kartofler

Desserter
Hjemmebagt brødtort (rugbrødslagkage)

Småkager

Minimum 20 personer

Den danske buffet
20/11 - 27/11 - 4/12 - 11/12

 
Forretter:

Marinerede sild
Krydder sild

Hjemmelavet karrysalat
Sønderjyske solæg

Rugbrød med fedt og smør 

Herefter:
Gravad laks med sennepsdressing

Røget laks med urtecreme
Æg og rejer med mayonnaise

2 slags brød med fedt og smør 
 

Hovedretter:
Confiteret andelår

Gammeldags flæskesteg
Glaseret skinke
1 slags sliders

Kålpølser med sennep og hjemmesyltede rødbeder 
Brunede kartofler

Hjemmelavet grønlangkål og rødkål
Julesalat som frisk grønkål, valnødder, rosiner,

frisk appelsin og appelsin vinagrette
 

Dessert:
Ris a la mande med hjemmelavet kirsebærsovs

Æbleskiver med jordbærmarmelade og flormelis

OBS: Der er Livemusik i Fox and Hounds 
HVER fredag og lørdag i november og december

    På datoer herudover, kan der ved større selskaber/firmaer enten laves julebuf-
fet som anretning eller ved min. 2o pesoner som buffet efter bestilling.

298,-
pr. pers.

Julefrokost buffet 2020



Andre ønsker ?

Kontakt os gerne

Standard drinkspakke ad libitum:

Fadøl fra alle haner
Husets hvid- og rødvin
Sortiment af sodavand

Minimum 3 timer: 80,- pr. time/pers
Derefter 50,- pr. time/pers

Drinkspakker Den skotske buffet

259,-
pr. pers.

Sprøde fish ’n’ chips med tartar dressing
Kold bagt laks med rejer og persillemayo

Shepards pie med langtidsbraisseret lam og grov 
kartoffelmos - gratineret med emmentaler

Skotsk meat loaf fyldt med urter, 
kogte æg og mørk kalvesky

Arran kartoffelsalat
Skotsk med majroer, kartoffel og aubergine

Serveres med hjemmebagt brød og smør

-

Apple Butterscotch Pie 
Short bread cookies

Minimum 20 personer

Standard

Udvidet drinkspakke ad libitum:

Fadøl fra alle haner
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

Udvidet

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



Forretter 

Fish´n chips med tatarsauce
Rejesalat m/ friske æbler

Flammkuchen Classic

Hovedretter 

Mini burgere – 2 slags
Lammegryde med kartoffelmos

BBQ marinerede spareribs 

Pommes frites
Coleslaw

Blandet salat

Dessert 

Hjemmelavet mælkesnitte med hindbær colis

Minimum 20 personer

Fox buffet

pr. pers.
255,-

pr. pers.

Tapas buffet

Sønderjyske solæg

Hjemmegravad laks

Als ølpølser

Rørt laks

Mini fish and chips m/ tatar sauce

Rejesalat med frisk æble og syrlig dressing

Slagterens 3 delikatesser med et udvalg af  
hjemmelavet sylte

“Arla Unika” oste

Tilbehør - oliven, knækbrød, grissini, humus, pesto,  
chili mayo, aioli og hjemmebagt brød

Minimum 20 personer

249,-


