Nyhedsbrev
Marts 2016

www.fanefjordskovpavillon.dk

tlf. 55 81 73 67

Husk:
10. marts

Påske frokost

- 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 Stege
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.








D. 27. & 28. marts servere vi i restauranten
stor ta´selv påskebuffet
Slip for alt besvær med indkøb og lang kø i supermarkedet, kom i skoven og nyd en dejlig
hjemmelavet påskefrokost.
Marinerede hvide sild med karrysalat - Gravad sild med i rævedressing - Kryddersild
med løg og capers
Æg med grønlandske rejer og mayonnaise - Stegt rødspættefilet med hjemmerørt
remoulade og citron - Røget laks med asparges
Hjemmelavet hønsesalat - Frikadeller med hjemmelavet agurkesalat
Tarteletter med høns i asparges - Glaseret hamburgerryg med italiensk salat
Lun leverpostej med champignon og bacon - Mørbradbøffer med bløde løg
Ribbenssteg med sprød svær og rødkål - Oste anretning med frugtsalat
Forskelligt hjemmebagt brød, smør og fedt
Kr. 225, - pr. pers.
Husk bordbestilling 55 81 73 67

27. marts
Påske frokost –
Kæmpe påske buffet med
alle mulige dejlige retter
(åben fra kl. 12.00)
Påske buffet i restauranten
– husk bord bestilling 55
81 73 67
28. marts

Bankospil 10. marts 2016

Påske frokost –

11. februar

Kæmpe påske buffet med
alle mulige dejlige retter
(åben fra kl. 12.00)



Banko spil start kl. 18.30 – husk vi servere dagens middag i
restauranten fra kl. 17.00 til særpris på 100 kr. pr. pers.



Stegt flæsk med persillesovs , sennep, rødbeder og kartofler







Banko spil med præmiegavekort fra REMA 1000 i Stege
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.

Vi glæder os til i
april
14. april
- 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
Stege
 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.

Kogebog fra Fanefjord Skovpavillon
Så lykkes det endelig at få vores kogebog færdig. Nu har hjemme-kokken
mulighed for at se og prøve kræfter med de forskellige opskrifter vi benytter
her i huset.
Vi synes ikke det skal være hemmeligt at lave god mad, så derfor har vi lavet
en bog med opskrifter og historier fra Fanefjord Skovpavillon. Bogen beskriver fremgangsmåde i flotte billeder og tekst af flere af vores gode specialiteter.
Bogen kan købet i huset eller ved at bestille den på vores hjemmeside.

Fanefjord Skovpavillon søger stadig foreninger på Møn
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.

Konfirmation i Fanefjord Skovpavillon
I øjeblikker tager vi mange selskaber ind og mange er i øjeblikket konfirmationer. Mange af disse selskaber er meget store hvorfor de lægge beslag på
hele vores skønne hus. Det gør at vi fra tid til anden er nød til at lukke vores
a la carte restaurant.
Så hvis du ikke vil køre forgæves, så hold dig opdateret på vores hjemmeside
eller giv os et ring på 55 81 73 67.
info@fanefjordskovpavillon.dk

