Nyhedsbrev
April 2017

www.fanefjordskovpavillon.dk

tlf. 55817367

Husk i april:
13. & 14. . april

Påske åben i Fanefjord Skovpavillon

16. & 17. april
Åbningstider i Påsken

Stor kæmpe selv
13. april Skærtorsdag holder vi åben fra kl. 11-17 - med stor påske buffet

Påskebuffet
Husk bord bestilling
Menu á kr. 235,- pr.
pers

14. april Langfredag holder vi åben fra k1.11-17 - med stor påske buffet
15. april Lørdag holder vi åben kl.17-22—vores aften a la carte er åben
16. april Påskedag (søndag) holder vi åben fra kl. 11-17 - med stor påske buffet
17. april 2. Påskedag (mandag) holder vi åben fra kl. 11-17 - med stor påske buffet

Se menu på vores
hjemmeside
20. april
- 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.

Ny kunst udstilling
Fernisering d. 30. april kl 11-14
for kunstner Sóley Seyer
Sóley billeder er inspireret af det nordiske, Sóley er født på Island og vokser op på Færøerne,
så hendes billeder er inspireret af bjerge, farver, energier, søpapegøjer og islandske Alfer.
Sóley billeder vil hænge i huset fra 30. april og til udgangen af august 2017
Ved ferniseringen er Fanefjord Skovpavillon værter ved et lille glas og en sandwich

30. april kl 11-14
Fernisering for
kunstner Sóley Seyer
Sóley billeder er inspireret af det nordiske
Husk i maj
11. maj
- banko spil start kl.
18.30 – husk vi servere
dagens middag i restauranten fra kl. 17.00
til særpris på 100 kr.
pr. pers.

Spillemandsmusik og frokost i skoven



14. maj - kl. 12.00









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.

14. maj
Det lystige Svir
spiller op til dans

info@fanefjordskovpavillon.dk

Det lystige Svir spiller op til dans
Adgang med frokost - 3 stk. smørrebrød
eller kaffe med lagkage - kr. 125,- pr. pers.
Perfekt for pensionister
Husk bord bestilling 55 81 7367

