
Sommer spsiekort 

Fra 1. juni kan du opleve 

sæson ændringer i vores 

spisekort. 

Vi vil gerne bruge friske 

råvare i sæson, så derfor har 

vi lavet et nyt spisekort. 

Spisekortet er fyldt masser af 

friske råvarer som b.la. jord-

bær,    asparges og krydder-

urter.         

Spisekortet gælder frem 

udgangen af august. 

 

Du kan b.la. prøve vores nye 

frokost specialitet som er en 

forfinet variant af ”mønske 

sort sild” 

18. juli 

Har vi et stor Amerikaner arrangement, vi får besøg af en   

masse amerikaner bil entusiaster som viser deres flotte biler 

frem fra kl. 16.  

Der vil være mulighed for at få en køretur i de flotte biler 

rundt i skoven.  

Kl. 18. er vi så klar med den store grill, hvor vi vil lave burger 

med b.la. Pullpork og en masse andre amerikanske specialiteter.  

Prisen for dette flotte arrangement er 200 kr.  

Amerikaner biler i skoven 
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Nyhedsbrev 

Det sker i juli: 

9.juli -  kl. 18.00 

Grill mad i skoven 
Husk bordbestil-
ling—se mere på 
hjemmesiden 
http://
fanefjordskovpa-
villon.dk/tilbud-
menu/ 
 
18.juli -  kl. 16.00 

Amerikaner biler i 
skoven 

Mad ud af huset 

info@fanefjordskovpavillon.dk 

Vi har flere selskaber ud af huset, 

hvor vi strikker menuen sammen så 

den præcis passer ind i vores kun-

ders behov. Så det bliver en snak 

fra gang til gang så vi få det bedste 

resultat ud af det alle sammen. Ud-

bringning på Møn og Bogø er gratis 

– som det kan ses på billede træn-

ger kokken til at tabe sig lidt, der-

for har vi fået en longjohn cykel til 

udbringning, 

Vi vil også gerne byde vores nye medarbej-

der Helle Sejr Larsen velkommen i huset. 

Helle har været uden job et styk tid og har 

derfor været i arbejdsprøvning hos os i     

4 uger. Helle passer godt ind i vores team 

hvorfor vi har valgt at beholde Helle som 

fastansat. Helle har mange af de kvaliteter 

som vi ynder, hun er omhyggelig og dygtig 

til sit håndværk. Hun er ikke bange for at 

give en hånd med ved servering og bord-

dækning selvom hun primært er ansat i 

køkkenet. At det kan lykkes for både Helle 

og os at tingene falder på plads til alle til-

fredshed er en solstråle historie  
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