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Det sker i oktober: 

Banko aften 

11. oktober 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 præmiega-
vekort fra Daglig Brugsen i 
Fanefjord 

 

 
19. & 20. oktober 
Dark Sky Aften 
 
Vi severe en 3 retter menu 
over stjerner 
 
 
 
Det sker i november: 
 
2. november 
Nordisk Litteratur på Møn 
Mød forfatter Kim Leine 

 
8. november  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 præmiega-
vekort fra Dagli´ Brugsen i 
Fanefjord 

 1 række (75,-) + 2 ræk-

ker(100,-) + hele pla-
den(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 rullepøl-
se madder kan købes i 
pausen. 

Til fordel for en forening på 
Møn. 

 
 
10. november 2018 

Vi holder Mortens aften 
med Andesteg og hjemme-
bagt æblekage med hjem-
melavet vanilje is 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Jour-
nal. Se og hør Johan synge 
sammen med Dario Cam-
peotto og andre stjerner og 
få mere at vide om hans 
passion for dansktopmusik 
og meget mere 

 
 
 
 

 

 

Måske Møns hyggeligste Banko spil 

11. oktober 2018 
 
Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00  
 

Flæskesteg med rødkål, skysauce og 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. 

 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. 

Nyt kogebog fra Fanefjord Skovpavillon 
 
Igen har vi lavet en ny koge/billede bog, denne gang tager kogebogen udgangspunkt i vores 
gourmet aftener. 

Bogen er blevet til i et samarbejde mellem fotograf Richard Clark og køkkenchef Lars Kleist. 

Richard og Lars kender hinanden gennem deres passion for at fotografere. Begge synes at mad 
både skal smage godt, men også være en fryd for øjet. Derfor besluttede de at kombinere deres 
erhverv, for at kunne gengive det smukke i gastronomien. 

Kogebogen er tænkt som en inspirations kilde og tanker bag foråret og sommerens gourmet 
menuer 

Kogebogen kan købes i huset eller bestilles via vores hjemmeside. 

Kogebogen koster 299 kr. 

Nye tiltag 
Banko lystavle: 
 
Banko spil er meget populær  her i huset, vi har altid mange glade bankospilsgæster. Som 
noget helt nyt har vi indkøbt en elektronisk nummerviser, som viser de udtrukkende 
nummer undervejs i spillet. Det kan hjælpe den enkelte spiller med at få pladen fyldt. 
 
 

 

 

 

 
 
 
Teleslynge: 
 
Vi er i øjeblikket i gang med at opsætte og teste et nyt teleslynge anlæg, således vi kan 
gøre lidt ekstra for vores gæster med høreapparat. 
 
Det vil nu være muligt i salen når vi benytter vores lydanlæg at tilkoble sit høreapparat til 
vores teleslynge anlæg, herved vil alle få det optimale ud af både foredrag, bankospil, 
gudstjeneste, musik arrangementer mv. 
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