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28. november 

– Julebuffet i restauranten á 240 kr. pr. pers. 

 29. november. 

– Julebuffet i restauranten á 240 kr. pr. pers. 

4. december. 

– Julebuffet i restauranten á 240 kr. pr. pers.. 

5. december. 

– Julebuffet i restauranten á 240 kr. pr. pers. 

 6. december. 

– Julebuffet i restauranten á 240 kr. pr. pers. 

11. december. 

– Julebuffet i restauranten á 240 kr. pr. pers.. 
& 18. december 

12. december. 

– Julebuffet og efterfølgende musik og dans 
med Lollipops 

Pris for denne festlige aften 375 kr. pr. pers 

13. december. 

– Julebuffet i restauranten á 240 kr. pr. pers. 

18. december. 

– Julebuffet i restauranten á 240 kr. pr. pers. 

19. december. 

– Julebuffet i restauranten á 240 kr. pr. pers. 

20. december. 

- Julebuffet i restauranten á 240 kr. pr. pers. 

20. december – kl. 14.00 

Det grønlandske kor Nassoq synger julen ind 
– gløgg og æbleskiver 

Pris pr. pers. 75 kr. 

24. december 

Mangler du selskab juleaften har du i år mu-
ligheden for at fejre juleaften sammen med os 
(Gitte og Lars) og vores familie 

Vi starter kl. 18.30 med andesteg, ris ala man-
de og juletræ og masser af juleknas og hygge 
– 

Sær pris for denne aften er 300 kr. pr. pers. 
inc. vin og kaffe. 

25.  december 

Lukket 

26. december. 

– Julebuffet i restauranten á 240 kr. pr. pers. 

27. december 

 Julebuffet i restauranten á 240 kr. pr. 
pers. 

27. december 

Afhentning af nytårs menu 

Nyhedsbrev 

Husk: 

 
12. december fra  

kl. 18.00 

– Julebuffet og efterføl-
gende musik og dans 
med Lollipops 

Pris for denne festlige 
aften 375 kr. pr. pers 

20. december – kl. 14.00 

Det grønlandske kor 
Nassoq synger julen ind – 
gløgg og æbleskiver 

Pris pr. pers. 75 kr. 

 

Juleaften 
24. december 

Mangler du selskab       
juleaften har du i år mu-
ligheden for at fejre jule-
aften sammen med os 
(Gitte og Lars) og vores 
familie  

Vi starter kl. 18.30 med 
andesteg, ris ala mande 
og juletræ og masser af 
juleknas og hygge  

– Sær pris for denne aften 
er 300 kr. pr. pers. inc. 

vin og kaffe. 

info@fanefjordskovpavillon.dk 

Nytårs aften. 
 
Vores dejlig nytårsmenu har vi lavet 
som en 3 rettes menu, inspireret af 
sæson med torsk,, laks godt kalvekød 
og en rigtig spændende og velsmag-
ende dessert. Vi tilbereder og pakker 
det hele sådan at det er let for dig, at 
servere en festlig og velsmagende 
nytårsmenu for dig og dine gæster. 
Sammen med menuen følger en an-
retningsguide, Du skal blot opvarme 
og anrette 

Hovedretten anrettes og varmes ved 
at følge vores vejledning trin for trin 
som er vedlagt. – det er meget let 

Vi modtager bestillinger på menuen 
frem til d. 30. december, 

alle bestillinger skal være afhentet i 
skoven inden kl. 18.00 

Nytårs menu 

Flettet laks og torsk serveret på  salat 
hertil capers creme, ærteskud og 
hjemmebagt flutes med havsalt. 

(anrettet på tallerken) 

 

 

 

 

Helstegt kalvefilet farseret med 
krebs, grøntsags terrin og kartoffelka-
ge serveret med en fløde dildsauce. 

  

 

 

 

 

Chokoladefromage kage med hvid og 
mørk chokolade samt nougat creme 
serveret med coulis og friske bær. 

(anrettet på tallerken) 

 Hele menuen koster kr. 235,- 

Vi glæder os til  i  
januar 
 
Forenings bankospil 
 
14. januar—kl. 18.30 

Banko spil start kl. 
18.30  

husk vi servere dagens 
middag i restauranten 
fra kl. 17.00 til særpris 
på 100 kr. pr. pers. 

 

 

Banko spil med præ-
miegavekort fra REMA 
1000 i Steg 

December 2015     www.fanefjordskovpavillon.dk       tlf. 55817367  

Julemarked 
Søndag d. 6. december & søndag 

d. 13. december. 

Holder vi julemarked på pladsen foran 

Fanefjord Skovpavillon, der vil også 

være boder indenfor på verandaen og 

jagt stuen 

Der vil være boder med glaskunst – 

juledekorationer – billede kunst – 

dukker – nisseting – julebag – foto 

stand hvor du kan få taget et postkort 

foto og meget mere 

Udenfor er der juletræssalg og hygge-

bål 

Vi sælger æbleskiver og hvid gløgg, 

alm. gløgg samt vores berømte 

Locher Julepunch 

Hvis du ønsker at være stade holder, 

kvit  og frit så er du velkommen til at 

kontakte os 


