Nyhedsbrev
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www.fanefjordskovpavillon.dk

tlf. 55817367

Mortens Aften
10. november fra kl. 18.00

Husk i november:
9. november 2017
Banko spil

Vi laver andesteg med alt
tilbehør
10. november kl. 18.00
Mortens aften

Hjemmelavet æbletærte
med vanilje is

Vi laver andesteg med
alt tilbehør

Kr. 198,-

Hjemmelavet æbletærtemed vanilje is

Husk bordbestilling

Kr. 198,-

Tlf. 55 81 73 67

Husk bordbestilling

Måske Møns hyggeligste Banko spil
9. november
Menu i restauranten denne dag:
Andesteg med alt tilbehør á 125 kr.
Husk bordbestilling på 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.
17. og 18. november
Vi laver en 5 retters vildt
menu – pris for denne
aften 285 kr. pr. pers

Husk i december:








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.

3. december – kl. 10-17
Stort julemarked og fra
kl. 12.00 stort jule ta´selv
buffet i restauranten á
159,10. december - kl. 10-17
kl. 12.00 stort jule ta´selv
buffet i restauranten á
159,14. december

Vildtaften i Fanefjord Skovpavillon
17. & 18. november fra kl 18.00
Vi gentager i år igen den gastronomiske succes med vildt aften
Lars laver en fantastisk spændende 5 retters menu, hvor der er langt
masse af opfindsomhed, faglighed og kreativitet ind.
Desværre kan vi ikke ligge menuen fast før i sidste øjeblik.
Det skyldes at Lars kun ønsker at arbejde med de friskeste råvarer og
ingen kan vide nu, hvad jægeren får på kornet.
pr. pers for menu 295 kr. - husk bordbestilling

Julebanko spil med
overraskelser

16. december kl. 14-17

Julemanden kommer og
holder juletræsfest med
børn og barnlige sjæle
Pris pr. barn 80 kr.
17. december kl. 14.00
Det grønlandske kor
synger julen ind
Glögg og æbleskive ad
libitum samt entré til
koncert 85 kr. pr. pers.

Vildtaften sidste år i billeder

25. & 26. december
Stor kæmpe jule ta´selv
buffet – bord bestilling
nødvenlig
31. december
3 tre retters nytårs menu
til afhentning
Menu:
Varmrøget lakse tatar
med krydderurt topping
– jomfruhummer og
kold purrésauce
Helstegt sødmælks kalvefilet med skovsvampesauce – kartofler i butterdejssvøb, smørsauteret spæde grøntsager
Chokolade timbale med
3 slags chokolademousse
og overtrukket med chokolade glaze, chokolade
karamel, hvid chokolade
pynt og forskellige friske
bær
285 kr.pr. pers.

info@fanefjordskovpavillon.dk

Det er sørme snart december

