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Arrangements i august

Sommer i Fanefjord Skovpavillon

11. august
Bankospil

Sommeren er stadig over os. Vi får masser af turister på besøg både til frokost og
aften.
Det er blevet lettere at finde vej til vores lille oase i skoven siden Vordingborg Kommune har fået sat piktogram skilte op fra Grønsundvej og til Fanefjord Skovpavillon.
Den store søgning har betydet at vi har haft dage hvor vi har fyldt helt op i restauranten, hvorfor det er en god idé at bestille bord, så du ikke køre forgæves.

- 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 Stege
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.


Til fordel for en forening
på Møn
Vi servere rødspætte med
persillesovs og nye kartofler til 100 kr.

13. august
Pavlovskis Balalajkaorkester og Grill aften

Fødevarekontrollen

TV2´s Badehotellet

Vi havde besøg af fødevarer kontrollen i juli måned, og igen fandt
de alt i skønneste orden, hvorfor vi
stadig kan smykke os af en
ELITE SMILEY

Vi får besøg af hele holdet bag badehotellet. De skal bruge vores idylliske hus til en
optagelse som skal bruges i de nye afsnit af
Badehotellet.
Hele holdet lægger beslag på hele huset i 3
dage i august, derfor ervi desværre har lukket for både a la carte og selskaber i huset.
Nedestående foto er fri Photoshop leg

Kl. 17.30
Vi gentager den store succes med det store russiske
orkester, denne gang tilbyder vi en Stor russisk
inspireret buffet med grill
og efterfølgende musik og
dans med Pavlovskis Balalajkaorkester
Snyd ikke dig selv for denne unikke oplevelse

Vand post til turister
Mange Camøno vandre og cykelturister lægger deres tur gennem skoven, idet både cykelruten Berlin–
København og Camøno ruten går
lige forbi Fanefjord Skovpavillon.
Mange efterlyser vanposter undervejs, så derfor har vi opsat en vandpost på vores stad bygning til fri

Pris inc. menu 295 kr. pr.
pers.
Se mere om det berømte
orkester på:
http://balalajka.dk/.

Vi glæder os til i
September:
17 & 18. september
Verdenslitteratur på
Møn

Kaffe
Mange gæster har efterspurt speciel kaffe. Vi imødekommer naturligvis vores gæsters ønsker, derfor kan du nu få cappuccino, café latté, espresso, kaffe med varm
mælk og mange flere spændende kaffe typer.
Vi har fra vores kaffe leverandør fået lavet en speciel bønne, så du får en kop kaffe
af højeste kvalitet. Det samme gør sig gældende for vores normale stempelkaffe og
filter kaffe.

Forfatter David Grossman fra Israel
http://
www.verdenslitteratur.dk
/

Kogebog fra Fanefjord Skovpavillon
Vores kogebog har været en stor succes det første oplag er allerede væk og
oplag nr. 2 er vel ankommet, så nu har du igen mulighed for at købe
vores kogebog.
Hjemme-kokken mulighed for at se og prøve kræfter med de forskellige opskrifter vi benytter her i huset.
Vi synes ikke det skal være hemmeligt at lave god mad, så derfor har vi lavet
en bog med opskrifter og historier fra Fanefjord Skovpavillon.
Bogen beskriver fremgangsmåde i flotte billeder og tekst af flere af vores
gode specialiteter.
Bogen kan købet i huset eller ved at bestille den på vores hjemmeside.

info@fanefjordskovpavillon.dk

