Nyhedsbrev
Juli 2018
Husk i august :

Møn (DGI)

Juli måned i Fanefjord skovpavillon betyder vi har droslet ned på
aktiviteter. Dette fordi vi besøges af et stort antal sommer turister.

Vi har åben dagligt fra kl. 12.00– 22.00
dog lukker vi kl. 17.00 om søndagen.

4. Etape Møn 2018 afvikles i Fanefjord skov
og strand
Start / Mål ved
Fanefjord Skovpavillon
Vi griller hjemmelavet Burger på vores kæmpe grill
udenfor - kr. 55,-

tlf. 55817367

Sommer i skoven

2. august Motionsløbet Etape

www.fanefjordskovpavillon.dk

Vi tilbyder vores berømte ta´selv buffet hele sommeren - den består
af 3 slags sild, 6 slags kold pålæg, 3 slags lunt og 3 slags ost og naturligvis med alt tilbehør.
Ud over denne buffet har vi naturligvis vores normale frokostkort.
Hver aften har vi vores normale spisekort med 2 forretter, 2 hovedretter og 2 desserter, som vi ofte skifter.
Vi har altid bøf og salat med en stor T-bone steak på 375g med fri
salatbar (24 forskellige ting) og pommes frites samt bearnaisesauce.

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







Måske Møns hyggeligste Banko spil

Banko spil med præmiegavekort fra Dagli´
Brugsen i Fanefjord

9. august 2018

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

Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00
Coq au Vin med ris, flutes og mixede salat á 100 kr.

8 spil før pause og 7
spil efter pausen

Husk bordbestilling på 55 81 73 67

2 lotteri serier med
gaver fra Fanefjord
Skovpavillon

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

Kaffe / øl / vand samt
oste og rullepølse
madder kan købes i
pausen.
Overskuddet til tilfalde
forskellige foreninger på
Møn








Banko spil med præmiegavekort fra Dagli´ Brugsen i
Fanefjord
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.

