
 Nyhedsbrev 
 

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

 

Det sker i maj: 

 

8. maj 2019 - kl. 16.00 

Reception for Gitte Kleist - 
kunder, venner, familie og 
forretningsforbindelser er 
velkommen 

9. maj 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. 

 

 

Det sker i juni: 

9. juni 2019 

Pinsemorgen i  

Fanefjord Skovpavillon fra kl. 
6.30  

Stor morgenmad buffet 

Husk bordbestilling 

9. og 10. juni 2019 

Fra kl. 12.00 

Kæmpe pinse frokostbuffet 

Med alt til frokosten á 245 kr. 
pr. pers.  

13. juni 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. 

 

 

 

15. juni 2019 

Skovens 250 års jubilæum 

Arrangement kun åben for 
tilmelding via Fanefjord Skov 

Restauranten lukket for a la 
carte 

16. juni 2019 

Camøno ruten fejres 

23. juni 2019 

Friluftsgudstjeneste ved højen 

Efterfølgende kaffe og lagkage 
i restauranten 

23. juni 2019 - kl. 
18.00 

Sankt Hans aften i Skoven 

Stor grill-buffet 

28. og 29. juni 2019 

Gourmet aften 

Vi laver en 5 retters menu 
med vin menu 

Husk bordbestilling 

 

Måske Møns hyggeligste Banko spil 

9. maj 2019  
 
Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00  
 
Hamburgryg med stuvede forårsgrøntsager og nye 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. 

 Elektronisk nummerviser 

 Teleslynge 

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

 Overskuddet til tilfalde forskellige foreninger på Møn. 

Husk 9. juni -  Pinsemorgen i skoven fra kl. 6.30-11.00 

Stor ta selv morgen brunch buffet 

Forskelligt brød her af morgenbrød, grovbrød , hjemmebagt 
rugbrød 
The birkes, 
Røræg, stegt bacon og brunch pølser 
Rulle og spegepølse 
Skinke 
Forskellige oste 
2 slags marmelade 
Vindruer, peberfrugter, melon og jordbær 
Pandekager med sirup 
Smør 
Appelsin & æble juice 
Kaffe / the 

pris pr. pers. kr. 135,- ,  husk bordbestilling på 55 81 73 67 

Husk Juni Gourmet aften  
 
D. 28. og 29. juni har vi igen gourmet aften 
Som altid har vi digtet en spændende sæson menu til 295 kr. og du kan tilkøbe vores 
specielt sammen satte vin menu for 195 kr. 
 
Vi ved der altid kommer mange, så du skal ikke betænke dig med at bestille bord 
På vores hjemmeside kan du se menuen for disse 2 aftener. 

https://fanefjordskovpavillon.dk/menu-kort/gourmet-aften/  
 

 

 

 

Pinse frokost i skoven 
 

D. 28. og 29. juni har vi igen gourmet aften 
Husk du kan bestille bord til vores kæmpe pinse ta selv buffet som vi serverer både 
pinsedag og 2. pinsedag fra kl. 12.00 
Se mere på vores hjemmeside :  https://fanefjordskovpavillon.dk/menu-kort/

https://fanefjordskovpavillon.dk/menu-kort/gourmet-aften/
https://fanefjordskovpavillon.dk/menu-kort/paskefrokost/

