
Veckans 
varmrätt 179:-

______________________

ERBJUDANDE 129:-
Fredagar 16-19 och 

Lördagar 12-16 
______________________

Varierar från vecka till  
vecka. Fråga servisen vad  

denna vecka bjuder på.

The week’s main course. 
Different dish for every 
week, please ask our  

staff whats on for  
this week.

Toast Skagen 129:-
___________________________

Klassisk krämig skagenröra,  
serveras på rågbröd.

Classic Toast Skagen,  
served on a ryebread.

Vannameiräkor 
med pimientos 
de padron 139:-

___________________________

Chili- och vitlöksfrästa  
vannameiräkor, serveras  
med grillat surdegsbröd.

Panfried chili and garlic  
vannamei prawns, served with  

a grilled sourdough bread.

Charkplanka
Liten 139:- / Att dela 189:-
___________________________

Variation av utvalda charkuterier  
och ostar, serveras med kex,  

bröd och hemkokt marmelad.

A variation of cheese and cured  
meats, served with biscuits, bread  

and a homemade marmalade.  
Small 139:-/To share 189:-

Vitlöksbröd 59:-
___________________________

Vitlöksciabatta med aioli.

Garlic ciabatta served with aioli.

Fish & Chips 189:-
____________________________

Klassisk brittisk pubrätt, friterad 
färsk torsk. Serveras med pommes 

frites, tartarsås och ärtstomp.

Classic Brittish pubdish.  
No explanation needed.

Steak Minute 219:- 
____________________________

Grillad ryggbiff serveras med  
tomatsallad, senapsvinegrette, 

varmslagen bearnaise och  
pommes frites.

Grilled sirloin served with a  
tomato salad, mustard vinegrette, 
bearnaise sauce and french fries.

Papardelle med 
kycklingbröst 189:-

____________________________

Grillad gremolatakyckling,  
serveras med papardelle  
och en krämig pestosås, 

samt frästa primörer.

Grilled gremolata chicken,  
served with pappardelle,  
a creamy pestosauce and  
fresh spring vegetables.

Skomakarlåda 225:-
____________________________

Grillad flankstek med duchesse- 
potatis. Serveras med fräst  

varmrökt sidfläsk och purjolök  
samt rödvinssås.

Grilled flank steak with  
pommes duchesse. Served  
with smoked porkbelly, leek 

and a redwine sauce.

Ceasarsallad 189:-
____________________________

Romansallad, ceasardressing,  
krutonger, knaperstekt bacon  
och parmesan. Serveras med 

 grillad kyckling.

Romansallad, ceasardressing,  
crutons, bacon, parmesan. Served 

with a grilled chicken breast.

Vegetarisk/ Vegetarian 159:-

Vår mytomspunna  
hamburgare 185:-

200 gram  Size up/down 45:- 

Vegetarisk 169:-
____________________________

Högrevsfärs som serveras lätt rosa 
i briochebröd från Börjes konditori 
som steks i ankfett för bästa smaken. 
Dressing, sallad och rödlök. Serveras 

med coleslaw och pickles samt  
pommes frites och lökringar. 

Välj ost: Ekrökt cheddar,  
Kvibille ädel, Chèvre.

Vårt vegetariska alternativ görs  
med portobello och halloumi,  

inget ankfettsstekt bröd.

Our legendary Burger.  
Twice minced primerib served pink 
in brioche bread that is fried in duck 
fat for a higher flavor. Salad, dressing, 
and red onions. Served with coleslaw, 
pickles, french fries and onion rings.

Choose your cheese: Oaksmoked 
cheddar, Blue cheese, Chèvre.

200 gram 185:- size up/down 45:-

Vegetarian 169:-. Made with  
portabello mushroom and  

halloumi, no duckfriedfat bread.

Chef’s Burger 199:-
____________________________

200 gram högrevsfärs steks i  
senap. Serveras i briochebröd  

med dressing, sallad, rödlök, ekrökt 
cheddar, knaperstekt sidfläsk och 
picklad chili. Coleslaw med pickels 
samt pommes frites och lökringar.

200 grams of minced primerib, 
fried in yellow mustard, served  

in a brioche bread together  
with dressing, salad, red onions, 

oak smoked cheddar, pickled chili 
and crispy fried porkbelly. Then 
served with french fries, coleslaw, 

pickles and onion rings.

Crème Brulée 79:-
____________________________

Smaksatt med vanilj, serveras  
med färska bär.

Vanilla Créme Brulée served 
with fresh berries.

Glasscoupe 79:-
____________________________

Vaniljgräddglass med chokladsås, 
vispad grädde samt färska bär.

Vanilla ice cream with 
chocolate sauce, whipped  
cream and fresh berries.

Chokladkladdkaka  
med Tobleronetäcke 

89:-
_____________________________

Serveras med vispad grädde,  
hallonsorbet samt färska bär.

Chocolatemudcake with a 
Toblerone cover. Served with 

whipped cream, raspberry sorbet 
and fresh berries.

Förrätter

Varmrätter

Desserter

Pommes med aioli 59:-
___________________________

French fries served with aioli.

Snackstallrik 75:-
___________________________

Snackstallrik, serveras med  
nachochips, gurkstavar, morots- 
stavar samt tomatsalsa och aioli.

Snacksplate with nachochips, sticks 
of carrot and cucumber served  
with a tomato salsa and aioli.

Snacks
Foxens fiskgryta 199:-

____________________________

Pocherad lax och torsk samt  
grillad vannameiräka i en  
tomatbaserad fisksoppa.  

Serveras med saffransaioli  
samt grillat surdegsbröd.

Foxen Fish stew. Poached salmon 
and cod, grilled vannamei prawn  

in a tomato based fishsoup,  
served with saffron aioli and  
a grilled sourdough bread.

Vid allergier, fråga personalen.

Philly cheesesteak 
189:-

____________________________

Strimlad ryggbiff, lök, paprika  
och cheddarost, hastigt fräst  
i en stekpanna. Lägges i ett 

hoagiebröd och serveras med  
pommes frites, tomatsalsa  

samt lökringar.

Shredded sirloin, onion,  
paprika and cheddar cheese  

hastily panfried and then  
filled in a hoagiebread.  
Served with french fries,  

tomato salsa and onion rings.

Bearnaise 19:-

Tomatsalsa 19:-

Aioli 19:-

Grönsallad / Green salad 25:-

Lökringar / Onion rings 25:-

Side orders
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Pepsi Cola, Pepsi Max, 7 Up, Zingo 35:-

Juice 35:-

Duvemåla, mineralvatten - naturell 35:-

Duvemåla, mineralvatten - citrus 35:-

Clausthaler, alkoholfri 51:-

Weihenstephaner, alkoholfri 61:-

Zeunerts, lättöl 35:-

Alkofritt rött/vitt/rosé  51:-

Vita GLAS FLASKA

Casa Solar Chardonnay/Viura 76:- 294:-

KWV Sauvignon Blanc 80:- 329:-

Laborie Chardonnay 82:- 339:-

Pepperwood Grove Chardonnay 102:- 405:-

Kuehn Riesling   425:-

Sancerre   605:-

Chablis   669:-

Lager URSPRUNG % 40 CL PINT

The Fox and Anchor Sverige 5,2 64:- 74:-

Lättdrucken och  
välsmakande, en riktig 
törstsläckare.

Zeunerts Merke Sverige 5,3 64:- 74:-

Maltigt och balanserat öl  
med en trevlig humlebeska.   

Zeunerts 1857 Sverige 4,5 64:- 74:-

Mellanöl av högsta kvalitet  
bra balans och lagom humlat.

Breznak Tjeckien 5,1 64:- 74:-

Tjeckisk lager med inslag av  
knäckebröd, frukt och sirap.  
Måttlig beska.    

Bitburger Pils Tyskland 4,8 64:- 74:-

Tysk pils med tydliga inslag  
av citrus, halm och honung. 
Hög beska.

Bernard Celebration Lager Tjeckien 5,0 64:- 74:-

Frisk öl med inslag av äpple,  
torr och fin beska.    

Bernard Cerne Tjeckien 4,7 64:- 74:-

Rostat kaffe med inslag  
av choklad, örtig beska.    

Ale URSPRUNG % 1/2 PINT PINT

Fullers ESB - Extra Special Bitter England 5,5 41:- 76:-

Fylligt maltigt öl, inslag av kola  
och knäck.  

Fullers London Pride England 4,7 41:- 76:-

Fyllig och maltig med medelstor 
beska. 

Fullers IPA – India Pale Ale England 5,3 41:- 76:-

Nyanserad fruktig smak med  
inslag av apelsin, bröd och  
farinsocker, bra beska.   

Fullers Gästtapp England        från 76:-

Ett urval av Fullers fatöl finns.  
Hör med din servis om vad vi 
erbjuder just nu.

Rickys IPA – India Pale Ale Sverige 5,5 41:- 76:-

En lättdrucken IPA passar  
perfekt till hamburgaren, inslag  
av citrus och bröd.

New Castle Brown Ale Irland 4,3 41:- 76:-

Knäckig smak, inslag av rågbröd 
och citrusskal.  
    33 CL

Lagunitas IPA USA 6,5  76:-

Klassisk amerikansk IPA, blommig  
med en lätt fruktighet och hög beska.

St Eriks Sverige   76:-

Ett urval av St Eriks finns, hör med  
servisen vad vi erbjuder just nu.   

Samuel Adams USA   76:-

Många olika säsongsöl, hör efter 
vad som finns just nu.    

Viner

Specialöl URSPRUNG % 40 CL PINT

Zeunerts Höga Kusten Sverige 5,3 64:- 74:-

Ett öl som är blandning mellan 
ale och lager, smakrikt fylligt öl  
med inslag av karamell och malt.

Veteöl URSPRUNG % 40 CL PINT

Tucher Helles Hefe Weizen Tyskland 5,2 66:- 76:-

En typisk sydtysk veteöl med  
inslag av banan och koriander,  
en riktig törstsläckare  
i sommarvärmen.

Stout URSPRUNG % 1/2 PINT PINT

Guiness Irland 5,0 41:- 76:-

Torr stout med brödiga och  
rostade toner, smakrik med 
balanserad beska.   

Fatcider URSPRUNG % 40 CL PINT

Cornish Orchards England 4,5 66:- 76:-

Halvtorr cider gjord på enbart  
äpple, lätt fruktig smak med 
inslag av röda äpplen. 

Gästfat
Vi har idag sju stycken gästkranar som vi har vigt till  
specialöl av olika typ, ofta kommer de ifrån små craft- 
bryggerier. Smakrik och annorlunda öl, hör med er servis 
eller bartender vad som erbjuds just nu

Fatöl

Röda GLAS FLASKA

Casa Solar Tempranillo 76:- 294:-

Laborie Shiraz 82:- 339:-

Laborie Cabernet Sauvignon 86:- 359:-

Tommasi Graticcio Appassinato 94:- 370:-

Vivati Primitivo  117:- 450:-

Côtes du Rhone   535:-

Châteauneuf-du-Pape   669:-

Bolla Ripasso   599:-

Bolla Amarone   999:-

Rosé GLAS FLASKA

Casa Solar Tempranillo Rosé 76:- 294:-

Grande Recolte 91:- 354:-

Mousserande GLAS FLASKA

Santa Margherita Prosecco 69:- 359:-

Parxet Cuvee Cava 69:- 359:-

Pannier Brut Champagne 159:- 895:-

Kaffemeny
Kaffe  35:-

Kaffe latte  38:-

Cappuccino  38:-

Espresso enkel/dubbel 26:-/38:-

Kaffedrinkar
Irish Coffee från  119:-

Kilbeggan, farinsocker, 
kaffe och grädde

Kaffe Karlsson från  119:-

Bailey’s, Cointreau, 
kaffe och grädde

Kaffe Calypso från  119:-

Mörk rom, Kahlua, 
kaffe och grädde

Kaffe Bailey’s från  119:-

Bailey’s, kaffe och  
grädde

Drinkar
Gin & Tonic från  109:-

Bombay, tonic

Mojito från  119:-

Bacardi, socker, mynta, 
lime, sodavatten

Cuba Libre från  109:-

Bacardi, lime och cola

White Russian från  109:-

Vodka, Kahlua, mjölk

P2 från  109:-

Vaniljvodka, Sourz Apple, 
lime, 7 up

Avec
Bailey’s från 92:-

Cointreau från 92:-

Famous Grouse från 92:-

Otard Cognac från 112:-

Snacks
Nötmix  35:-

Pringles Chips  35:-

Ölkorv  35:-

Oliver  35:-

Alkoholfritt


