Nyhedsbrev
August 2019 www.fanefjordskovpavillon.dk

tlf. 55 81 73 67

Nyt fra os i skoven

Det sker i August:
Frem til d. 12. august Åben
dagligt fra kl. 12-22

Vi har haft en fantastisk juli måned med masser af glade gæster. De har
lagt vejen forbi både til frokost og til aften.
Turisterne er meget glade for de idyliske omgivelser og den ro skoven og
vores sted også byder på.
Du kan stadig nå at besøge os i sommertiden, hvor vi har et a la carte kort
med en masse retter som emmer af sommer.
Vi har dagligt åben frem til 12. august hvor vi overgår til ”vinter åben”.

Søndag lukkes der dog
kl. 17.00
2. august
Løb for livet—Etape Møn
afslutning

Vinter åbningstider:

Det sker i september:

i vores a la carte restaurant

1. september

13. august 2019 – 28. juni 2020

Henning Beyer udstiller sin
kunst i pejsestuen

Mandag- onsdag lukket (åben for selskaber)
Torsdag – Lørdag kl. 17.00-22.00

Fernisering kl. 14-16

Søndag kl. 12.00 – 17.00
Vi har i august og september flere dage hvor vi har vores a la carte
restaurant lukket, idet vi har en del selskaber som fylder hele huset.
Du kan altid følge med på vores hjemmeside hvis vi har nogle
uregelmæssigheder i vores åbningstider.

12. september 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.

https://fanefjordskovpavillon.dk/info/

Banko spil med præmiegavekort fra Daglig Brugsen i Fanefjord

Vi har masser af arrangementer i den kommende tid, du kan altid holde
dig informeret om alle vores aktiviteter på vores arrangement kalender på
vores hjemmeside

Menu denne aften á 100 kr.

https://fanefjordskovpavillon.dk/arrangementer/



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.




Teleslynge

Priser – 6 plader 75 kr. –
1 plade 15 kr.
Til fordel for en forening på
Møn

Nyt kunst i huset

Måske Møns hyggeligste Banko spil
12. september 2019
Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00
Dagens menu á 100 kr. pr. pers.
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.

