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Nytårs menu fra Fanefjord Skovpavillon 

Måske Møns hyggeligste Banko spil 
14. december  
 
Menu i restauranten denne dag:  
 
Glaseret juleskinke med brunede og hvide kartofler  
Samt grønlangkål og flødesstuvede spinat samt grøntsager  á 100 kr. 
 
Husk bordbestilling på 55 81 73 67 
 
- banko spil start kl. 18.30 – husk vi servere dagens middag i 
restauranten fra kl. 17.00 til særpris på 100 kr. pr. pers. 

 Banko spil med præmiegavekort fra REMA 1000 i Steg 

 1 række (75,-) + 2 rækker(100,-) + hele pladen(150,-) 

 8 spil før pause og 7 spil efter pausen 

 2 lotteri serier med gaver fra Fanefjord Skovpavillon 

 Kaffe / øl / vand samt oste og rullepølse madder kan købes i pausen. 

 Overskuddet til tilfalde forskellige foreninger på Møn. 

Der vil være mere end 30 juleboder med forskellige ting, skærebrædder, glaskunst, juleting, 

skamler mv.  Naturligvis vil vi lave hjemmelavet æbleskiver og pandekager som kan nydes med 

vores hjemmelavet gløgg.  

I år har vi opsat et stort telt som vil blive opvarmet, så vi kan huse de mange boder og gæster. 

 
I Jagtstuen og Pejsestuen vil 

der være plads til at nyde 

vores julefrokost buffet som 

vi servere alle søndage i de-

cember for 159 kr. pr. pers. - 

husk at bestil bord . Allerede 

nu er der meget få pladser 

tilbage.  

 
Udenfor vil spejderne fra 

Langebæk sælge juletræer 

som de plejer og hele huset 

vil været pyntet flot op til jul. 

31. december 

Som altid har du mulighed for at hente din nytårs menu i skoven. 

Alt er stort set klar til servering -  så ingen stress denne aften 

Forret og dessert er anrettet på tallerken - den varme ret leveres i  

thermokasse med anvisning, så intet kan gå galt. 

Ring og bestil din nytårs menu på 55 81 73 67 eller mail  

info@fanefjordskovpavillon.dk 

3 tre retters nytårs menu til afhent-
ning fra kl. 16.00 d. 31. december 

Menu: 

Varmrøget lakse tatar med krydderurt 
topping – jomfruhummer og kold 
purrésauce 

Helstegt sødmælks kalvefilet med 
skovsvampesauce – kartofler i butter-
dejssvøb, smørsauteret spæde grønt-
sager 

Chokolade timbale med 3 slags cho-
kolademousse og overtrukket med 
chokoladeglaze 

chokolade karamel, hvid chokolade 
pynt og forskellige friske bær 

Julemarked i Fanefjord Skovpavillon 
3. og 10. december kl. 10-17 

Vi tillader os at holder ferie for første gang i 3 år - så vi holder lukket i restauranten både for a la 

carte og selskaber 11. - 21. januar 2018.  

 

 

 

 

 

 

 
     Julemanden kommer 
     Juletræs fest med julemanden 
     16. december kl. 14-17 

     Julemanden kommer og holder juletræsfest 
     med børn og barnlige sjæle - der er godte 
     poser til alle børn. Snyd ikke jer selv og  
     børn og børnebørn for denne fantastiske  
     eftermiddag 

     Pris pr. barn 80 kr. 

 
Husk i December:  
 
3. december – kl. 10-17 

Stort julemarked og fra  

kl. 12.00 stort jule ta´selv 
buffet i restauranten á 
159,- 

10. december - kl. 10-17 

kl. 12.00 stort jule ta´selv 
buffet i restauranten á 
159,- 

14. december 

Julebanko spil med 
overraskelser 

 

 

16. december kl. 14-17 

Julemanden kommer og 
holder juletræsfest med 
børn og barnlige sjæle 

Pris pr. barn 80 kr. 

17. december kl. 14.00 

Det grønlandske kor 
synger julen ind 

Glögg og æbleskive ad 
libitum samt entré til 
koncert 85 kr. pr. pers. 

25. & 26. december 

Stor kæmpe jule ta´selv 
buffet – bord bestilling 
nødvenlig 

31. december 

3 tre retters nytårs menu 
til afhentning 

285 kr.pr. pers. 

 

Det sker i januar: 

11. januar 

Banko-spil  

banko spil start kl. 18.30 – 
husk vi servere dagens 
middag i restauranten fra 
kl. 17.00 til særpris på 100 
kr. pr. pers. 

 Banko spil med præ-

miegavekort fra REMA 
1000 i Steg 

 1 række (75,-) + 2 ræk-

ker(100,-) + hele pla-
den(150,-) 

 8 spil før pause og 7 

spil efter pausen 

 2 lotteri serier med 

gaver fra Fanefjord 
Skovpavillon 

 Kaffe / øl / vand samt 

oste og rullepølse 
madder kan købes i 
pausen. 

Overskuddet til tilfalde 
forskellige foreninger på 
Møn 

 

 

 
 

Kæmpe julefrokost i juledagene 
25. og 26. december fra kl. 12.00 
 
Vi har et kæmpe jule buffet i salen med alle julens specialiteter á 245 kr. pr. pers. 
Husk bordbestilling 

 

Som altid kommer det  

grønlandske kor synger julen 
ind 

Glögg og æbleskive ad  
libitum samt entré til  
koncert 85 kr. pr. pers. 
 
Kom og nyd den stemnings 
fyldte søndag eftermiddag og 
kom i den rette julestemning 

Naasoq koret kommer og synge jule ind 

17. december kl. 14.00 
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