Nyhedsbrev
December 2018
Det sker i december:

www.fanefjordskovpavillon.dk

tlf. 55817367

Julemarked i Fanefjord Skovpavillon

2. december 2018

Vi holder julemarked: 2. december 2018 – kl. 10-16 og 9. december 2018 kl. 10-16

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

Det hyggelige julemarked er fyldt med 30 boder med alt muligt jule halløj og der vil være mulighed
for at købe gløgg, varm chokolade, kaffe, sandwich og friskbagt belgiske julevafler
Udenfor vil Langebæk spejderne sørge for at du kan købet dit juletræ med hjem.

9. december 2018

Veranda og salen vil være fyldt op med boder af forskellig slags, her kan du gøre et godt kup hos de
søde stadeholdere.

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

De lokale nisser fra skoven kommer på besøg, de vil underholde børn og barnlige sjæle.
I restauranten (Jagtstuen og Pejsestuen) serverer vi hver søndag en julebuffet med masser af julens
retter for 159 kr.
Vi tilråde bordbestilling på 55 81 73 67

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.

Måske Møns hyggeligste Banko spil
6. december 2018
Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00
Glaseret svensk juleskinke med stuvede spinat og grønlangkål, rødkålssalat med
mandariner, hvide og brunede kartofler á 100 kr.
Husk bordbestilling på 55 81 73 67

16. december 2018
Det grønlandske kor synger
julen ind

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

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

Nytårs menu
Afhentning i skoven
Som altid kan du slippe for besvær i køkkenet og hente din nytårsmenu i Fanefjord Skovpavillon stort set fiks og færdig.
Vi har åben for afhentning mod forud bestilling fra kl. 15.00
Vi modtager bestillinger på menuen frem til d. 30. december
Alle bestillinger skal være afhentet i skoven inden kl. 18.00
Forret og dessert er anrettet på tallerkner, som blot skal retur efter
nytår. Det meste af hovedret leveres i thermokasse, således kræver
resten af hovedrette et minimum af arbejde i køkkenet.
Pris pr. pers. for alle 3 retter 285 kr.
Har du specielle ønsker – så sig til så finder vi en løsning

Lakseroulade symfoni af peberfrugter smukt anrettet på feltsalat med forskellige slags grøntsags mayonnaisecreme,
citronkaviar, tangsalat og krebs

Helstegt oksefilet med rødvinssauce, pommes Anna gratin
med parmesanost, stegte spæde grøntsager med sesamfrø

Trifli med tre slags chokolademousse – hvid/mørk/mælk
anrettet med b.la. cognacsyltet blommer
og forskellige slags chokoladepynt
Det sker i januar 2019:

Tilvalg:
6. januar kl. 14-16
Fernisering for kunstner
Dea Helmig Tingvold

10. januar 2019 kl. 17 / 19
Bankospil som vi plejer

Hjemmelavede chokolader med ganache og kransekage – lige
klar til rådhusklokkerne pr. pers. 60 kr.

