
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” 

I denne skønne sommertid, har vi her i agust valgt at 
tage en pause med vores egne arrangementer, dette for 
at have tid til at planlægge de kommende arrangemen-
ter.  

Vi er i gang med at lægge sidste hånd på vores store 
vildt festival i november, og ikke mindst er vi i gang 
med at planlægge forskellige aktiviteter i december.  

 

 

 

 

Vores drøm er at lave de 2 første søndag i advent om til 
jule marked. Vi synes det kunne være sjovt at der var 
forskellige lokale husflids boder og juletræssalg på 
pladsen foran vores gamle skovpavillon. Behøver vi at 
sige, at vi naturligvis vil lave æbleskiver, alm. gløgg, 
hvid gløgg og vores berømte Carl Locher Julepunch. Vi 
barsler også med en idé om et stort anlagt leverandør 
bankospil. Tanken er at alle leverandøre til Fanefjord 
Skovpavillon skal donere gevinster - store som små og-
så skal der spille bankospil om alle disse flotte præmi-
er 

Arrangementer i august 
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Nyhedsbrev 

Det sker i august: 

29. august  

Folkemøde på Møn 
 
Der kommer i år 
mange gæster til 
folkemødet lige om 
hjørnet 
 
https://
www.facebook.com/
folkemodemon 
 

info@fanefjordskovpavillon.dk 

Folkemøde menu: 

I forbindelse med folkemødet på 

Møn har vi strikket en særlig 3 tre 

retters menu sammen: 

Tapas tallerken med forskellige hygge 

ting - så man kan synke det politiske 

budskab 

Osso Bucco med forskellige urter i 

rødvinssauce hertil rodfrugte soufflé 

Chokoladepandekage med hvid cho-

koladeparfait og bærkompot 

 

 

 

 

Prisen for denne skønne 3 rettes 

menu udgør 240 kr. Du kan naturlig-

vis nøjes med at vælge enkelte retter 

fra menuen. Vi servere denne menu i 

dagene d. 29 & 30. august i restau-

ranten. Husk  at bestil bord, så er du 

sikker på at vi har plads til jer.  
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