
Løvfald i skoven 

Lige nu står skoven smuk i sine efterårs farver, og der er rig mulighed for at 

finde svampe og andre ting til jule dekorationer i skoven.  

 

 

 

 

 

Vi har a la carte åben hele vinteren: 

Åbnings tider 

Mandag-Onsdag 

– kun åben for selskaber og mad ud af huset 

Torsdag kl. 17-22 

– åben for middagsret servering – se menu på vores hjemmeside 

Fredag-lørdag kl. 17-22 

åben for a la carte 

Søndag kl. 11-17 

åben for frokost og kaffe/kage. 
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Nyhedsbrev 

Det sker i  

November: 

10. november fra  
kl. 18.00 

 

Mortens Aften 
 
Se mere på vores hjem-
meside 
 
13. & 14. november fra 
kl. 18.00 

 

Vildt festival 
 
28. november 

Julefrokost og under-
holdning med  
 
Anders Bircow   
ONEMAN-SJOW  
Stand up,  parodier,  
musikalske delikatesser  
serveret med frækhed of 
elegance 
 
 

 

info@fanefjordskovpavillon.dk 

Vi glæder os til: 

28. november 

Julefrokost og under-
holdning med  
Anders Bircow -
ONEMAN-SJOW  
Stand up,  parodier,    
musikalske delikatesser  
serveret med frækhed of 
elegance 
 
Bord bestilling  
nødvendig  
55 81 73 67 

Vildt festival i skoven 
 
 
 
 

 
 
 
 
Det er åbenlyst at vi her i skoven skal 
have en vildt festival, derfor holder vi 
vildtfestival  
fredag og lørdag d. 13.& 14. november 
begge dage fra kl. 18.00. 
 
Vi tilbyder begge dage en stor vild-
buffet med alle mulige forskellige styk-
ker vildt, du kan smage b.la. gråande-
roulade, stegt vildsvin, rådyr og fasa-
ner.  
Vi har naturligvis gode kontakter til 
skovens jæger, så hvem ved hvad de 
kan ramme og vi så kan lave noget sjovt 
ud af. 
Til buffeten følger naturligvis alt muligt 
tilbehør som for eksempel waldorfsalat, 
vildflødesauce, honning stegte kartofler 
og en masse andet dejligt tilbehør. 
Gitte pynter restauranten flot op med 
forskellige jagt rekvisitter så denne af-
ten kommer i den grad til at stå i vild-
tets tegn. 
 
Pris pr. pers. 225 kr.  
 
Husk bordbestilling på  
55 81 73 67 

28. november 
 
Julefrokost med Anders Bircow -ONEMAN-SJOW  
 
Stand up,  parodier,    musikalske delikatesser serveret med frækhed 
of elegance 
 
Efter showet vil det være mulighed for en svingom til julens danse 
sange fra CD 
 
Pris for denne festlige aften 450 kr. pr. pers. 
 
 

Mortens Aften 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tirsdag d. 10. november er det jo 
aften hvor vi skal straffe gåsen for 
at være en sladderhang, så vi   ser-
vere naturligvis den traditionelle 
andesteg med ½ æbler med gelé, 
hvide og brunede kartofler, hjem-
melavet rødkål og chips ledsaget af 
en rigtig andestegssauce 
Som traditionen byder sig servere 
vi  bagt æblekage med hjemmela-
vet vanilje is 
Pris pr. pers. 160 kr.  
 
Husk bordbestilling på  
55 81 73 67  Vi glæder os til    

december 
 
Vi har så mange     
aktiviteter i december 
 
Julefrokost med      
musik og dans 
 
Jule marked 
 
Det Grønlandske kor 
 
Juleaften 
 
Juledage 
 

Nytårsaften 
 
 

Det er bestemt ikke for tidligt at tænke på december og jul. Her hos os i   
Fanefjord Skovpavillon har vi mange arrangementer og aktiviteter henover 
december. 
 
Du kan holde dig opdatere allerede nu hvad vi laver i december på vores 
hjemmeside 
 

www.fanefjordskovpavillon.dk 

Kogebog fra os i skoven 
 

Vi er ved at lægge sidste hånd 
på vores kogebog med retter 
fra Fanefjord Skovpavillon 
 
Den kan købes i huset og     
bestilles via vores hjemmeside 
fra 1. december 

http://fanefjordskovpavillon.dk/tilbud-menu/
http://www.fanefjordskovpavillon.dk
http://fanefjordskovpavillon.dk/valentins-menu/
http://fanefjordskovpavillon.dk/valentins-menu/
http://www.fanefjordskovpavillon.dk

