Nyhedsbrev
Januar 2016

www.fanefjordskovpavillon.dk

tlf. 55817367

Husk:
14. januar - kl. 17.00

Bankospil 14. januar 2016

Banko spil start
kl. 18.30
14. januar

Husk vi servere dagens
middag med en lille dessert i restauranten fra
kl. 17.00 til særpris på 120
kr. pr. pers.
(heraf 20 kr. til projektet)
Pause servering:



banko spil start kl. 18.30 - husk vi servere dagens middag
i restauranten fra kl. 17.00 til særpris på 120 kr. pr. pers.
(heraf går 20 kr. direkte til projektet)



Hakkebøf med blødeløg, skysauce, spejlæg, rødbeder og
kartofler



Citronfromage

Rulle / spege pølsemadder á 25 kr.



Banko spil med præmiegavekort fra REMA 1000 i Stege

(heraf 5 kr. til projektet)



1 række (75,-) + 2 rækker(100,-) + hele pladen(150,-)



8 spil før pause og 7 spil efter pausen



2 lotteri serier med gaver fra Fanefjord Skovpavillon



Kaffe / øl / vand samt oste og rullepølse madder kan købes i pausen. á

Kage á 10 kr. (heraf 5 kr.
til projektet)
Banko spil med præmiegavekort fra REMA 1000 i
Stege

Vi glæder os til i
februar

25 kr. (5 kr. går til projektet)



Kage 10 kr. hvor 5 kr. går direkte til projektet
Overskuddet til tilfalde Team Ø løbet - Præstø løbeklub og Bogø IF gang og
løbLæs meget mere om MØN FRA HAVN TIL HAVN på:

http://teamoeloeb.123hjemmeside.dk/?
_ga=1.227294686.257922336.1445932850

11. februar
- 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
præmiegavekort
fra REMA 1000 i
Steg
1 række (75,-) + 2
rækker(100,-) +
hele pladen(150,-)
8 spil før pause og
7 spil efter pausen
2 lotteri serier
med gaver fra Fanefjord Skovpavillon
Kaffe / øl / vand
samt oste og rullepølse madder kan
købes i pausen.
Overskuddet til
tilfalde forskellige
foreninger på
Møn.

12. februar
Klarsyns aften med
medie Erling Jensen
http://
www.mentorivm.com
Vi starter med buffet
og herefter tager Erling over.
Pris for denne aften
275 kr. ex. drikkevarer
13. februar
Vi fejre
Vallentins aften
med en tre retters
hjerte menu i restauranten
Pris for denne aften
255 kr. ex. drikkevarer

https://www.facebook.com/groups/1526845584198782/

Fanefjord Skovpavillon søger stadig foreninger på Møn
Her i efteråret afholdt vi et store leverandør bankospil i Fanefjord Skovpavillon, det var en kæmpe succes, rigtig mange kom forbi for først at spise vores
dagens ret, og herefter spille banko spil og lotteri.
Overskuddet fra bankospillet gik denne aften til Møn Golf Klubs junior afdeling. De stillede op med lille håndfuld junior hjælpere til at råbe vinder
nummer op, og fordeling af præmier oprydning mv.
Vi kunne godt tænke os at gentage denne succes og herved at kunne hjælpe
og støtte andre foreninger her på Møn. Derfor søger vi 12 foreninger som
gerne vil have del i overskuddet fra et banko spil.
Vi vil gerne afholde et bankospil hver måned i hele 2016 (2. torsdag i hver
mdr.)
Med første spille start allerede d. 14. januar 2016
Så hvis du synes det er noget for din forening, både at ”reklamere” for jeres
forening, skabe lidt omtale, skaffe nogle bankospillere og give en lille hånd
med, så send os et par ord på mail mrk. Bankospil/forening.
info@fanefjordskovpavillon.dk
Vi vil så forsøge at udvælge de forskellige foreninger efter bedste evne.
Rema1000 i Stege er sponsor på banko spillet, så der spilles om gavekort til
Rema1000. Lotteriet i forbindelse med bankospillet har forskellige gevinster
sponsorere af Fanefjord Skovpavillon.

Vores spisekort
Vi har nu gennem et år haft mange gæster i vores a la carte restaurant. Vi har haft nogle klassikere på spisekortet som naturligvis har solgt godt.
Mest af alt har vores a la carte kunder valgt retter fra vores daglige tavle menu, hvilket vi naturligvis har været glade for. Derfor har vi besluttet at ændre vores spisekort til kun tavle menu.
Det betyder at vi hver fredag og lørdag aften
2 forretter på tavlen
2 hovedretter på tavlen
3 desserter på tavlen
Disse retter sammensætter vi efter sæson og fantasi, så i som altid får en god oplevelse af både
mad og service.
Det er klar vi gerne vil lave helt specifikke retter som fx winersnitzler, der kræver blot i lige slår
på tråde og bestiller i forvejen. Som vi plejer at sige
”vi kan lave alt”
Torsdag er jo dagens ret menu - som kan ses løbende på
vores hjemmeside

info@fanefjordskovpavillon.dk

