
 Nyhedsbrev 
 

Marts 2019    www.fanefjordskovpavillon.dk       tlf. 55 81 73 67  

 

Det sker i februar: 

 

14. marts 2019 

 - 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 præmiegave-
kort fra Dagli´ Brugsen i Fane-
fjord 

 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 Skovpavil-
lon 

 Kaffe / øl / vand samt 

kage, oste og rullepølse 
madder kan købes i pau-
sen. 

Til fordel for en forening på 
Møn. 

 

 

 

23. og 24. marts 

Gourmet aften 

5 rettrs menu og vin menu fra 
kl. 18.00 

Husk bordbestilling 

29. marts 

Dinner og Reyv 

½ Nykøbing Falster Revy med 

Pernille Schrøder, Flemming 

Krøll og Mickey Pless kommer 

og underholder i Fanefjord 

Skovpavillon 

 

Program: 

Kl. 18.00 spisning. Her får du 

serveret marineret laks med 

forskelligt tilbehør samt hel-

stegt kalvefilet med di-

jonsauce og grøntsager. 

Kl.19.45 Kaffen med hjemme-

lavet kransekage serveres. 

Kl.20.00 Revyhold indtager 

scenen i salen. 

Kl.20.40 Pause – mulighed for 

køb af drikkelse. 

Kl 21.00 Revyhold indtager 

scenen i salen. 

Entré med menu, kaffe og 

kransekage kr. 495,- pr. pers. 

Skynd dig at bestille plads til 

denne særlige aften 

Bordbestilling nødvendig på 

55 81 73 67 / mail: in-

fo@fanefjordskovpavillon.dk 
 

Det ser i april: 

1. april  

Udstilling for kunster Annette 
Bregneberg Majgaard 

11. april 2019 

 - 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 præmiegave-
kort fra Dagli´ Brugsen i Fane-
fjord 

 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 Skovpavil-
lon 

 Kaffe / øl / vand samt 

kage, oste og rullepølse 
madder kan købes i pau-
sen. 

Til fordel for en forening på 
Møn. 

 

 

 

21. og 22. april 2019 

Stor kæmpe påskebuffet i 
skoven - se mere på vores 
hjemmeside 

 

Måske Møns hyggeligste Banko spil 

14. februar 2019  
 
Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00  
 
Karrygryde med ris og diverse tilbehør 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. 

 Elektronisk nummerviser 

 Teleslynge 

 Priser – 6 plader 75 kr. –  1 plade 15 kr 

 Overskuddet til tilfalde forskellige foreninger på Møn. 

GOURMET AFTEN 

23. og 24. marts - kl. 18.00  
 
Afholder vi igen vores succesfyldte gourmet aften.  
Vi har igen lavet en fem retters menu og der vil være mulighed for at tilkøbe vores vin-menu. 
Husk at bestil bord til denne aften.  
Pris for 5 retters menu kr. 298,- og vin menu med et glas særligt udvalgt vin pr. ret kr. 200 pr. 

Reje bisque med cognac og rejeskum og rejeolie hertil flutes 

 

Torsketartar med rødbedeglaze på kartoffelnet samt peberrods-

sne 

 

Grøntsags vaffel med friske asparges og sortfodsskinke samt 

kold hollandaise 

 

Kalve tournedos serveret på frisk spaghetti i tomatsauce med 

basilikum hertil parmesan chips og sardeller 

 

Citrontærte med kransekagebund serveret med hvidchokolade 

kugle med citronfromage skum og citron perler 

Renovering 
 
Her i den stille tid er vi i fuld gang med renovering af den gamle skovpavillon. Vi har lige 
lagt sidste hånd på alt maler arbejdet på verandaen og i den første uge i marts kommer vi til 
salen og pejsestuen. Begge steder får vi høvlet gulve og lakeret. Alt foregår naturligvis uden-
om de selskaber som har bestilt plads og det skulle ikke påvirke vores normale drift. 


