
Leverandør Banko spil og lotteri 

Torsdag d. 1. oktober  afholder vi et stor banko spil samt 

lotteri. Tanken med dette bankospil er at sætte fokus 
på Fanefjord Skovpavillon og de mennesker som le-
vere varer eller ydelser til os. 
Vi synes det kunne være sjovt at vise alle, hvem der 

er bag vores store succes. Derfor vil  vores leverandører sponsorer 

forskellige gevinster til både bankospil og lotteri. Vi har valgt at over-

skuddet fra dette bankospil skal gå til Møn Golfklubs junior afdeling. 

Gevinster fra vores leverdøre er 

strømmet ind, så det er mange 

sjove og anderledes præmier til 

dette bankospil, du kan fx vin-

de bank aktier, toilet, vin, 

kaffe, kokkeknive og meget 

mere. 

Se spillebetingelser på vores 

hjemmeside 
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Nyhedsbrev 

Det sker i  

oktober: 

1.10—kl. 19.00 

 

Leverandør Banko  
 
Se mere på vores hjem-
meside 
 
16 & 17.10 

 

DARK SKY—arrangement 
 
3 retters middag 
 
Og en masser om stjerner 
på natte himlen 

 
 

info@fanefjordskovpavillon.dk 

Vi glæder os til: 

10. november 
 
Mortens aften med 
Andesteg og æblekage 
 
 

13. & 14. november 

Vildt festival i skoven 
 
Vi servere både fredag og 
lørdag en kæmpe buffet 
med forskellige vildt ret-
ter med tilbehør, du kan 
smage fasaner, gråænder, 
rå og då vildt – vi vil be-
nytte sæsonens friske 
svampe og bær.  
Snyd ikke dig selv for et 
spændende vildt oplevel-
se. 
Restauranten er pyntet 
op med alt muligt jagt og 
vildt –Den gamle skovpa-
villon er de perfekte ram-
mer for en vild oplevelse 
 
28. november 

Julefrokost og under-
holdning med  
Anders Bircow -
ONEMAN-SJOW  
Stand up,  parodier, mu-
sikalske delikatesser  
serveret med frækhed of 
elegance 
 
Bord bestilling nødven-
dig 

Dark Sky arrangement i efterårsferien  16. & 17 oktober 
 

Stjerne menu og stjerner i Fanefjord Skovpavillon 
 
I maj i år blev vi certificeret med 4 stjerner i Dark Sky projektet, derfor vil vi naturlig-
vis afholder vores eget Dark Sky arrangement. Det vil forgå i børnenes efterårs ferie 
hvor vi både fredag og lørdag i uge 42 
 
I skoven er der alle muligheder for at se stjerne og nyde mørket. Når solen er gået i 
seng er der helt mørkt omkring Skovpavillonen, intet lys kan forstyrre et kik til stjer-
nerne. Vi har særligt to gravhøje udenfor som er gode til at kikke stjerner fra. 

Program: 

Spisning fra kl. 18.00 

Lakseterin på stjernebund af purre hertil flutes 
Kalvefilet med kantarel cremesauce friske grøntsager og 
pommes røsti 
Chokolademousse stjerneskud med friske bær 

Pris pr. pers. 250 kr. (halv pris for børn) 

Efter middagen i restauranten vil vi sørge for at der kommer astronomer og fortæller 
om stjerner og der vil blive mulighed for at kigge stjerner gennem en rigtig stjerne 
kikkert. udenfor. 

Kl. 20.30 vil der fra vores parkerings plads og gravhøje være mulighed for et kik til 
stjernerne og vi opstiller stjerne kikkerter til formålet 

Vært Lars Kleist vil fortælle om hvordan man med et ganske alm. fotokamera foto-
grafere stjernerne på bedste vis  
 

Pejsestuen 
 
Gitte har knoklet med at gøre vores pejsestue hyggelig, og det næsten færdige resul-
tat er blevet godt modtaget af de gæster som har prøvekørt vores nye ala carte re-
staurants lokale.  
Lokalet er blevet forvandlet til et hyggelig og indbydende lokale med pejs og      
chesterfield sofa hjørne, hvor man kan nyde kaffe eller en fordrink inden middagen.  
 
Rummet er lavet over 
temaet hygge i sko-
ven. 
 
Gitte har forsøgt at 
bringe skoven ind i 
pejsestuen, nu hvor 
det begynder at blive 
kold udenfor. 
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