
 

Varmrätter 
Fish ´n chips 
Vi friterar färsk torsk i fluffig frityrsmet och serverar som brukligt 
med pommes, ärtpuré och remouladsås. 
179:- 
 

Fish ´n chips 
Beer battered filet of cod served with french fries a remoulade sauce, 
green peapuré  and maltvinegar 
179:- 
 

Steak Minuté 
Klassisk steak minute gjord på ryggbiff serveras med pommes frites 
och varmslagen bearnaisesås 
179:- 
 

Steak Minute 
Classic steak minute from sirloinsteak served with french fries and a 
bearnaisesauce 
179:- 
 

Chevré och rödbetssallad 
Toppas med ett lättrökt ankbröst, apelsin vinegrette och valnötter 
179:- 
 

Chevré and beetrootsallad 
Topped with a slightly smoked duckbreast, orangevinegrette and 
walnuts 
179:- 
 

Veckans varmrätt 
Byts varje vecka. Fråga servisen om vad denna vecka bjuder på 
169:- (fråga efter allergener då rätten varierar) 
 

The week´s maincourse 
A new dish for every week, please ask our staff whats on for this 
week 
169:- 
 

Ryggbiff med kappa 
Serveras med potatisgratäng, rödvinsås och långbakad pärllök 
199:- 
 

Sirlion steak 
Served with a potatogratin, redwinesauce and slowcooked pearl 
onions 
199:- 

Sideorders 

Vitlöksbröd 
På ciabatta servers med 
aioli 
59:- 
 
Garlicbread 
From ciabatta served with 
aioli 
59:- 
 
Sidesallad 
En fräsch sallad med en 
senapsvinegrette 
39:- 
 
Sidesallad 
A fresh sallad served with 
a mustardvinegrette 
39:- 
 
Såser 
Välj mellan: 
Aioli / Bearnaise / 
Rödvinsås 
15:- styck 
Alla tre såser 35:- 
 
Sauces 
Choose between: 
Aioli / Redwinesauce / 
Bearnaise 
15:- a piece 
All three 35:- 

 



 

Varmrätter 
 

Vår mytomspunna hamburgare, Välj ost! 
Färsen består av högrev. Brödet är en brioche, specialbakat åt oss 

från Börjes Konditori och stekt i ankfett för bästa smak. Till denna 
serveras sallad, dressing och rödlök samt pommes. 
Välj ost! Cheddar / Chevré / Mozzarella / Pepperjack 
200 gram 179:- 
Size up/down 39:- per 100 gram 
 

Vårt vegetariska alternativ görs på samma sätt, dock inte 
ankfettsstekt bröd 
200 gram 159:- 
 

Chef´s Burger 
200 gram av finaste högrevsfärs, stekt i senap. 
Serveras i en brioch tillsammans med picklad chili, knaperstekt 
sidfläsk pommes och lökringar. 
195:- 
 

Chef´s Burger 
200 gram of finest minced prime rib, fried in mustard. 
Served in a brioch together with pickled chili, crispy freid pork belly, 
french fries and onionrings. 
195:- 
 

Fiskgratäng 
Gjord med torsk och laxfilé toppas med handskalade räkor och 
blåmusslor 
217:- 
 

Fish gratin 
Made with filet of cod and salmon topped with handpeeled 
shrimps and mussels 
217:- 
 

Hjortrostbiff 
Ifrån Ulvereds hjorthägn, serveras med sötpotatispuré, rotfrukter 
och en rosmarinsky 
249:- 
 

Deer roast 
From Ulvereds hjorthägn, served with with 
sweetpotatopuré,rootvegetables and a rosemarysauce 
249:- 

AfterWork på Foxen 
 
Kort & gott ett begrepp, 
mycket folk, bra stämning 
och ett perfekt avslut på 
arbetsveckan. 
 
Boka bord i god tid på 
035 – 23 02 113 
Eller 
thefoxandanchor.se 
 

 


