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December i Fanefjord skovpavillon
I skrivende stund er vi i gang med at pynte vores gamle skovpavillon op til jul. Vores mere en 100
år gamle hus er oplagt til juleri, med juletræ og nisser og masser af julepynt
Huset er også blevet beklædt med julelys og vores store og små juletræer et sat op.
1. december ser vi klar med vores jule udsmykning. Til glæde for store og små

Spansk tapas fad
med forskellige
tapas anrettet på
smukt tapas træfad
fra Møn´s Wood
Art (kan beholdes
for 150 kr.)

Vi har en masse arrangementer hen over december. Og her under kan du læse alt om disse arrangementer. Vi har ikke som alle andre fredags julefrokost med musik og dans, vi har oplevet at folk
synes der er langt hjem fra skoven efter sådan et arrangement, så vi gør nogle andre ting.
Hver søndag har du mulighed for at spise julefrokost ved vores store ta selv julebuffet i pejsestuen.
Vi holder åben 2. juledag hvor vi har en kæmpe jule buffet med alle jules lækkerier. Tænker du på
at komme 2. juledag så kan vi godt allerede nu sige ” skynd dig at bestille bord” for vi har mange
bestillinger denne dag.
Vi har åben i vores a la carte fredag og lørdag aften, hvor vi tilbyder 2 forretter, 2 hovedretter og 2
desserter som vi plejer og her kaster vi et strejf af jul ind over.

Herunder kan du se alle vores aktiviteter:

4. & 11. december kl. 10-16

Kold torsk med
2 slags grøntsags
purre med ærte
skud, gomatang,
krydderurter og
salturt hertil
hjemmebagt flutes
anrettet på
tallerkner

Helstegt
oksemørbrad med
kokkelandsholdes
OL- guld vinder
sauce limited
edition sauce base,
forskellige spæde
smørstegte
grøntsager i
symfoni hertil
kartoffelterrin

Kæmpe julemarked


Op mod 30 boder med forskellige juleartikler – trædrejer ting,
dekorationer, glaskunst, strik og masse andre spændende juleting.



Underholdning kl. 11 og kl. 14 af Nisselegerne som tager jer med på
et juleeventyr i musik, fortælling og optræden. Nisselegerne (Karin
Detlefsen fra Meonia Musica og Instrumentmagerens Kone - Anne
Jensen) hygger derudover med julemelodier samt gammel musik på
historiske musikinstrumenter i løbet af dagen.



Stor ta selv jule buffet i restauranten med 3 slags sild,
3 slags pålæg, 3 slags jule lunt, 3 slags ost og tilbehør
samt hjemmebagt brød 150 kr. pr. pers. - husk bordbestilling på 55 81 73 67.



Juletræs salg udenfor skovpavillonen.



Mulighed for at købe vores berømte hvide gløgg /
hjemmelavet gløgg / æbleskiver / kaffe mv.

8. december Jule Bankospil
Irish Coffee dessert
med kage med
tre slags mousse,
kaffe, Tullamore
Dew Irish,
Baileys Irish likør,
kaffe sirup,
bærfrugter og
chokolade pynt
anrettet på tallerkner

- banko spil start kl. 18.30 – husk vi servere dagens
middag i restauranten fra kl. 17.00 til særpris på 100
kr. pr. pers.
Menu : Glaseret juleskinke med flødestuvede spinat,
brunede kartofler og grøntsager
I pausen kan købes Kage, rulle/spegepølse/ oste
madder og naturligvis ris ala mande
Udover gavekort fra Rema 1000 til 1 - 2 - 3 rækker har
vi også fra en leverandør fået nogle gaver som vi vil
betænke jer med.

Juletræsfest for børn - kl. 14.00-17.00
Vores dejlig nytårsmenu
har vi lavet som en 3
rettes menu, samt et
Tapas fad til
Dronningens nytårstale.
Det hele inspireret af
sæson med torsk, godt
oksekød serveret med
den specielle sauce fra
kokkelandsholdes OLguld og en rigtig spændende og velsmagende
dessert.
Vi tilbereder og pakker
det hele sådan at det er
let for dig, at servere en
festlig og velsmagende
nytårsmenu for dig og
dine gæster.

17. december kommer julemanden
og julefester med alle børn
Musiker starter med at spille julemusik til folk er
kommet.
Børnene samles om juletræet og de synger 3 salmer, som altid kalder børnene på julemanden
Leg og dans omkring træet med julemanden
Godteposer til alle børn

Peter Dahlén

pris pr. barn kr. 50,Husk at bestil plads på 55 81 73 67

Grønlandske kor Nassoq synger jule ind
d. 18. december kl. 14.00

Sammen med menuen
følger en anretningsguide for hovedrette
både tapasfad, forret og
dessert er anrettet lige
klar til servering
Vi modtager bestillinger
på menuen frem til
d. 30. december,
Alle bestillinger skal
være afhentet i skoven
inden kl. 18.00 nytårs
aften
Tallerkner mv. skal blot
tilbage leveres og
kan sættes af ved vores
bagdør eller hoveddør i
dagene efter

info@fanefjordskovpavillon.dk

Nassoq koret synger julen ind I Fanefjord Skovpavillon
Du må ikke snyde dig selv for denne traditionsrige oplevelse i skovpavillonen.
Hør den smukke sang præcis som i fjernsynet og se det smukke kor i deres national dragter og kom i den rette julestemning sammen med os
Gløgg og æbleskive buffet koncert billet á 80 kr. pr. pers.
Ring for bestilling så du er sikker på der er plads på tlf. 55 81 73 67

