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Det sker i november:

Gourmet aften / Vildt aften

2. november
Nordisk Litteratur på Møn
Mød forfatter Kim Leine

23. og 24. november fra kl.
18.00

8. november 2018
Vi holder gourmet aften hvor vildt bliver omdrejningspunktet i menuen.
- banko spil start kl. 18.30 –
husk vi servere dagens middag
i restauranten fra kl. 17.00 til
særpris på 100 kr. pr. pers.

Vi har mange som allerede har bestilt bord, hvorfor du ikke skal vente med din bordbestilling, hvis du vil opleve vildgastronomi.
Menuen koster 295 kr. pr. pers og du kan tilkøbe vores specielle vin menu til 195 kr.
hvor man får et glas særlig vin til hver af de 5 retter.

Banko spil med præmiegavekort fra Dagli´ Brugsen i Fanefjord






Menu denne aften:

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

Vildt consommé med urter og røget æggeblomme – hertil flutes

8 spil før pause og 7 spil
efter pausen

Vildtterrin med pistacienødder og røget fasanbryst

2 lotteri serier med gaver
fra Fanefjord Skovpavillon

samt svampeskum
Rosa stegt gråandebryst på pastinakpurre serveret med bær og
stegte svampe

Kaffe / øl / vand samt
kage, oste og rullepølse
madder kan købes i pausen.
Til fordel for en forening på
Møn.

Rådyrkølle langtidsstegt og glaseret i vildtglace med grøntsager
og små stegte kartofler
Trifli med tre slags chokolademoussé – hvid/mørk/mælk
anrettet med cognacsyltet blommer
og forskellige slags chokoladepynt

10. november 2018
Vi holder Mortens aften med
Andesteg og hjemmebagt
æblekage med hjemmelavet
vanilje is

Måske Møns hyggeligste Banko spil
8. november 2018
Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00
Andebryst med orangesauce, grøntsager og stegte kartofler á 100 kr.
Husk bordbestilling på 55 81 73 67
- banko spil start kl. 18.30 – husk vi servere dagens middag i restauranten fra kl. 17.00
til særpris på 100 kr. pr. pers.

23. og 24. november 2018



Gourmet aften










Vildt aften

29. november 2018
Foredrags aften
Johan Isbrand
Mød journalist på Familie
Journal, Johan Isbrand. Hør
om 22 år på Familie Journal.
Se og hør Johan synge sammen med Dario Campeotto og
andre stjerner og få mere at
vide om hans passion for
dansktopmusik og meget mere

Det sker i december:

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.
Elektronisk nummerviser
Teleslynge
Priser – 6 plader 75 kr. – 1 plade 15 kr
Overskuddet til tilfalde forskellige foreninger på Møn.

Mortens aften
10. november 2018

2. december 2018
Julemarked og stort jule
ta´selv buffet i restauranten til 159 kr. pr. pers.
9. december 2018
Julemarked og stort jule
ta´selv buffet i restauranten til 159 kr. pr. pers.

Vi serverer Andesteg med alt tilbehør samt
hjemmebagt æblekage med hjemmelavet vanilje is
195 kr. pr. pers.
Husk bordbestilling 55 81 73 67

29. november 2018 - spisning fra kl. 17.00
Foredrags aften med journalist
13. december 2018
- 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 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
kage, oste og rullepølse
madder kan købes i pausen.
Til fordel for en forening på
Møn.

16. december 2018
Det grønlandske kor synger
julen ind

22. december 2018 kl. 14
Kæmpe juletræsfest for børn
Julemanden og hans hjælpe
kommer på besøg. Masser af
leg og underholdning med
alle børnene.
Naturligvis har julemanden
masser af godteposer med
kr. 75,- pr. barn

25. & 26. december 2018
Stor kæmpe jule ta´selv buffet
– alle julens specialiteter á 245
kr. pr. pers.
bord bestilling nødvenlig

31. december 2018
Nytårs menu ud af huset
Se menu på vores hjemmeside

Johan Isbrand
Mød journalist på Familie Journal, Johan Isbrand. Hør om 22 år på Familie Journal. Se
og hør Johan synge sammen med Dario Campeotto og andre stjerner og få mere at
vide om hans passion for dansktopmusik og meget mere.

