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tlf. 55817367

Husk i maj:
11. maj
- 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.

14. maj
Det lystige Svir

Lige nu i Fanefjord Skovpavillon
Der er stadig masser af forår i skoven lige nu, Bøgen er sprunget ud og i skrivende
stund kan de smukke anemoner nydes i skovbunden. Fuglene fløjter lystig hele
dagen og har travlt med at bygge reder.
Konfirmationstiden er over os, så vi har meget travlt i vores lille hus. Der er dage
hvor vi pga. selskabernes størrelse er nød til at lukke vores a la carte restaurant. Vi
skriver det naturligvis på vores hjemmeside, så du ikke skal køre forgæves.
Det er altid en god idé at bestille bord, så kan vi omgående give svar på om vi har
optaget.
Fra d. 26. juni har vi åben alle dage i ugen for frokost og aften a la carte—dog lukker vi søndag kl. 17.
Lige om lidt, når vi får lidt mere varme i luften tager vi vores udendørs servering i
brug. Verandaen benytter vi allerede når der er varme nok i luften.
Vores veranda er et unik sted at sidde i huse, idet man sidder inde, og dog alligevel
næsten uden i skoven. Lyset er helt særligt på verandaen og det er klar at mange
ønsker at sidde dér. Vi kan kun anbefale at bestille bord i god tid.

Spillemandsmusik og frokost i skoven
14. maj - kl. 12.00
Det lystige Svir spiller op til dans
Adgang med frokost - 3 stk. smørrebrød
eller kaffe med lagkage - kr. 125,- pr. pers.
Perfekt for pensionister

spiller op til dans

Husk bord bestilling 55 81 7367
Husk i juni:
4. juni fra kl. 6.30 –
12.00
Pinse morgen i skoven
Stor ta selv morgen
buffet á kr. 135 pr.
pers..
4. juni fra kl. 12.30
Pinsefrokost i skoven
Stor pinse ta selv pinse
buffet á kr.
Menu á kr. 235,- pr.
pers.
5. juni
Grundlovs møde i
skoven
Politiske taler ved
højen
Se vores hjemmeside
8. juni
- 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.

23. juni –
Sankt Hans Aften
Kæmpe grill buffet
udenfor, Bål og tale
ved skydebanesøen kl.
21.00
25. juni –
Friluftgudstjeneste
Ved sognepræst v/
Fanefjord Kirke Aske
Emil Olsen

info@fanefjordskovpavillon.dk

Lystigsvir er en kæmpe oplevelse, det er fire livsbekræftende musikanter, som virkelig forstår at underholde som i de gode gamle
dage.
Du må ikke snyde dig selv for denne kæmpe oplevelse i forårsskoven - bestil smørrebrød eller kaffe og lagkage til dette arrangement på 55 81 73 67.

Juni måned i Fanefjord Skovpavillon
Juni er tæt pakket med forskellige arrangementer i huset.
Som altid er der banko d. 2. torsdag i hver måned - hvor vi starter
med spisning fra kl. 17.
Pinsen er altid speciel, for her starter vi med en light version af
vores populære brunch pinsemorgen fra kl. 6.30. Herefter serveret
vi kæmpe Pinsebuffet med alt hvad der skal være på et pinsebord.
Så falder grundlovsdag dagen efter d. 5. juni - her har vi fået forskellige talere til at kigge forbi for at holde grundlovs tale b.la. vores nye borgmester i Vordingborg Kommune. Du kan på vores
hjemmeside under arrangement holde dig ajour med programmet.
Vi servere en frokost buffet d. 5. juni i restauranten, og naturligvis
serveres det både vådt og tørt udenfor denne dag.
Sankt Hans aften som falder en lørdag - her arbejder vi på forskellige tiltag, men det som er programsat lige nu er grill menu udenfor og bål med båltale ved skovsøen (skydemosen)
Vi slutter alle de forskellige arrangementer i juni med friluftsgudstjeneste på højen d. 25. juni og efterfølgende kaffe og kage i restauranten. Her vil den dygtige ”nye” præst fra Fanefjord Kirke stå
for gudstjenesten- alle er velkommen

