Nyhedsbrev
Januar 2017

www.fanefjordskovpavillon.dk

tlf. 55817367

Husk:
12. januar - kl. 17.00

Bankospil 12. januar 2017

Banko spil start
kl. 18.30

12. januar

Husk vi servere dagens
middag i restauranten fra
kl. 17.00 til særpris på 100
kr. pr. pers.
Stegt flæsk med persillesovs
Pause servering:
Rulle / spege pølsemadder á 15 kr.



banko spil start kl. 18.30 - husk vi servere dagens middag i restauranten fra kl. 17.00 Som er stegt flæsk med
persille sauce 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.

Kage á 15 kr.
Kaffe á 10 kr.

Vi glæder os til i
Februar

Vi holder lukket d. 27. januar

5. februar 2017
Kl. 11-14

Nu er det vores tur til at holde julefrokost for
personalet, derfor holder vi lukket d. 27. januar.

Fernisering for Peder
Ewald Hansen som
udstiller i huset til
udgangen af marts

Så tager vi i byen og hygger os

Badehotellet
Husk at se med på TV2 når de sender
Badehotellet fra d. 23. januar 2107.
I den kommende sæson lægger vi hus
til flere optagelser i serien

9. februar
- 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.

Vores spisekort

Vi forsøger hele tiden at optimere vores spisekort. Denne gang er det vores
frokost kort som her efter nytår får nogle nye retter.
Vi prøver at imødekomme vores gæsters ønsker, derfor har vi fået nogle nye retter
på kortet. Vi har mange som godt kan lide at sidde og nyde roen og freden i
skoven med et glas vin og lidt små ting til vinen, derfor har vi nu et Tapas bræt
( naturligvis lavet af træ fra Fanefjord skov) med forskellige charcuteri varer med
spændende specialiteter og spændende tilbehør det hele efter sæson og kokkens
fantasi hertil hjemmebagt grovbrød. Efter flere opfordringer har vi nu opfundet
en kæmpe hjemmelavet tartelet med høns i asparges, så hvis du er til rigtig høns i
asparges, ja så har vi den største tartelet på Møn.
Husk vi har frokost åben hver søndag året rundt. Fra 1. juli har vi åben dagligt for
frokost, så alle der holder ferie på Møn kan nyde godt af vores lille smukke plet i
skoven.
Torsdag har vi hverdag menu på programmet fra kl. 17.00 - hvis du har et særligt
ønske, så giv os et ring, så finder vi en løsning
Fredag og lørdag aften har vi vores populære spisekort med 2 forretter, 2 hovedretter og
2 desserter som skifter næsten uge for uge. I og med at spisekortet
om aften ikke er stort, så er der kælet ekstra for alle retterne.
Se vores frokost kort her : http://fanefjordskovpavillon.dk/a-la-carte-frokost.html

Vallentins Aften
17. & 18.. Februar
Vi ved godt at vallentins aften er d. 14.
februar, men vi holder
Vallentins aften
fredag og lørdag lige
efter
Så d. 17. & 18. februar
servere vi en Vallentins aften menu med
en tre retters hjerte
menu i restauranten
Pris for denne aften
255 kr. ex. drikkevarer
Husk bord bestilling

Fernisering for billedkunstner Peder Ewald Hansen
Søndag d. 5. februar 2017 kl. 11-14
Så er tiden kommet for at udskifte vores kunst
udstilling i huset.
Vi siger farvel til de dygtige fotografer og deres
smukke billeder og byder velkommen til
Fernisering for billedkunstner Peder Ewald Hansen i Fanefjord Skovpavillon på Møn
Søndag d. 5. februar 2017 kl. 11-14
Fra 1. febrauar kan du se de flotte kunstværker af
billedkunstner, arkitekt MAA, Peder Ewald Hansen fra Møn.
Du vil få lejlighed til at få en kunst snak med Peder som arbejder fra sit atelier i Svendsmarke
i tilknytning til sit Galleri Ewald. Peder arbejder med akvarel i poetiske naturbilleder, hvor
naturen på Møn pt. er inspirationskilden. Tidligere var en periode helliget motiver fra Nordatlanten.
Han arbejder også med Akryl, og her er der knald på farverne i hans abstrakte farverige kompositioner; i disse billeder kommer inspirationen indefra!
Akvarellen bliver også brugt til abstrakte motiver, Peders kunstneriske evner spænder meget
vidt, som det også vil fremgå af udstillingen på Fanejord Skovpavillion der starter den 1. februar og slutter 31. marts 2017.
Fanefjord Skovpavillon er som altid ved skift af udstilling i huset, vært ved et lille glas og en
sandwich.

info@fanefjordskovpavillon.dk

