Nyhedsbrev
Maj 2018
Husk i maj:

www.fanefjordskovpavillon.dk

tlf. 55817367

PINSE I FANEFJORD SKOV:

6 .maj 2018
Fernisering for kunstner
Mariann Johansen-Ellis

17 . maj
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 præmiegavekort fra Daglig
Brugsen i Fanefjord
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
PINSE I SKOVEN

20. maj 2018 – kl. 6.30 11.30
Pinsemorgen i Fanefjord Skovpavillon
Som traditionen byder sig har vi kæmpe morgen
bord med morgenbrød, pålæg og en masse andet på
vores store brunch buffet
Pris for morgen brunch buffet – 135 kr. pr. pers.
Husk bord bestilling
55 81 73 67
20. og 21. maj 2018
kl. 12.00 –
Pinsefrokost i Fanefjord skovpavillon
Kæmpe ta selv pinsebord med alle de kendte
specialiteter som høre pinsen til
kr. 245,- pr. pers.

20. maj 2018 – kl. 6.30
11.30

Husk bord bestilling – 55 81 73 67

Pinsemorgen i Fanefjord Skovpavillon

Se menu på vores hjemmeside

Som traditionen byder
sig har vi kæmpe morgen bord med morgenbrød, pålæg og en masse
andet på vores store
brunch buffet
Pris for morgen brunch
buffet – 135 kr. pr. pers.

Måske Møns hyggeligste Banko spil
17. maj 2018
Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00
Hakkebøf med blødeløg, rødbeder, skysauce nye kartofler á 100 kr.
Husk bordbestilling på 55 81 73 67

Husk bord bestilling 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.

20. og 21. maj 2018



kl. 12.00 –
Pinsefrokost i Fanefjord skovpavillon
Kæmpe ta selv pinsebord med alle de kendte
specialiteter som høre
pinsen til







Banko spil med præmiegavekort fra Dagli´ Brugsen i
Fanefjord
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.

kr. 245,- pr. pers.
Husk bord bestilling –
55 81 73 67
Husk i juni:
2. juni
Gourmet aften
Vi servere en 5 retter
gourmet menu: til 295
kr.
5. juni
Kl. 9.00
Taler på gravhøjen
af b.la.
Else-Marie Langballe
Og borgmester
Mikael Smed
Vådt og tørt kan købes

Gourmet Aften
2. juni

10 . juni
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 præmiegavekort fra Daglig
Brugsen i Fanefjord
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

Fjord rejer på feltsalat med kold persille creme i croutonsvøb
Friske hvide og grønne asparges med parmesan og tørrede parmaskinke
Helstegt sommerbuk med a la frikassé med friske grøntsager og nye kartofler
Rygeost med rå syltet rabarber og hjemmelavet kiks
Jordbær med fløde a la koldskål med mini kammerjunker, vanilje is og marenges kys
Pris pr. pers. 295 kr. pr. pers.
Husk vores vin menu til 195 kr. pr. pers.

20. juni 2018 kl. 19-21
Foredrags aften med
Lene Evers
Spisning fra kl. 17-19 i restauranten
Vi servere naturligvis chili
con care med chokolade hertil løse ris og frisk sommersalat á 125 kr.
23. juni 2018 - kl. 18.00

Sankt Hans aften
Grill buffet samt bål
med tale ved Skydemosen
24. juni 2018
Frilufts Gudstjeneste

med sognepræst ved
Fanefjord kirke Aske
Emil Olsen

GRATIS OVERNATNING MED KOST OG LOGI I FANEFORD SKOVPAVILLON
Fanefjord Skovpavillon tilbyder nu gratis overnatning med fuld forplejning som en bibeskæftigelse.
Turist sæsonen står for døren, og der mangler
overnatnings muligheder på Møn, så derfor har
vi opsat 3 fine hoteller som frit kan benyttes
hele sommeren.
Vi glæder os til at se et stor rykind i de nye
hoteller, og vi kan NATURligvis anbefale den
store økologiske buffet med lokale råvare som
er lige udenfor døren.
Vi byder velkommen til alle de nye gæster.

Ny parkeringsplads
Vi har også fået større parkeringsplads, så nu
kan vi have endnu flere biler holdene når vi har
store selskaber

