
 Nyhedsbrev 

 

December 2019    www.fanefjordskovpavillon.dk       

Det sker i december 

1. december 

Stort Julemarked i 
salen og på verandaen 

8. december. 

Ta selv julebuffet i 
restauranten  á 159 kr.  

8. december 

Stort Julemarked i salen og på 
verandaen 

8. december. 

Ta selv julebuffet i restauranten  
á 159 kr.  

12. december 2019 

– banko spil start kl. 18.30 – 
husk vi servere dagens mid-
dag i restauranten fra kl. 17.00 
til særpris på 100 kr. pr. pers. 

Banko spil med præmiegavekort 
fra Daglig Brugsen i Fanefjord 

Menu denne aften á 100 kr. 

 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 pla-

der 75 kr. –  1 plade 
15 kr. 
Til fordel for en 
forening på Møn 

 

 

 

 

21. december 2019 kl. 14-16 

Vi får besøg af den rigtige jule-
mand som leger og synger med 
alle børnene omkring det store 
juletræ – der er         godteposer 
til alle børn 

voksne gratis adgang – børn kr. 
75,- pr. barn 

22. december 2019 kl. 14.00 

Det grønlandske kort synger 
jule ind 

Glögg og æbleskiver ad     libi-
tum 

Entré 80 kr. pr. pers. 

25. og 26. december  2019 – fra 
kl. 12.00 

Kæmpe jule ta´selv bord med 
alle julens dejlige retter 

pris pr. pers. 245 kr. 

Husk bordbestilling 

31. december 2019 

Vi har kun åben for hent selv 
nytår menu 

Oksecarpaccio med ruscolasalat, 
oliven, balsamicokaviar, mozzo-
rella kugler, syltet cherry toma-
ter og pesto – hertil butterdejs-
stænger med havsalt 

Helstegt kalvemørbrad med 
tomatsky, smørstegte grøntsager 
og grovkartoffelsoufflé med par-
masan 

Tiramisu med Bailey – hvidecho-
koladeskåle med karamel og 
jordbærsalat 

Pris pr. pers. 240 kr. 

Det sker i januar: 

restauranten  á 159 kr.  

9. januar 2020 

– banko spil start kl. 18.30 – 
husk vi servere dagens mid-
dag i restauranten fra kl. 17.00 
til særpris på 100 kr. pr. pers. 

Banko spil med præmiegavekort 
fra Daglig Brugsen i Fanefjord 

Menu denne aften á 100 kr. 

 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 

 

 

 

Måske Møns hyggeligste Banko spil 

12. december 2019  
 
Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00  
 
Dagens menu á 100 kr. pr. pers. 
Glaseret juleskinke med stuvede spinat og grønlangkål samt brunede kartofler 
 
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. 

Nytårs menu til afhentning 
Oksecarpaccio med ruscolasalat, oliven, balsamicokaviar, 
mozzarella kugler, syltet cherry tomater og pesto – hertil 
butterdejsstænger med havsalt 

Helstegt kalvemørbrad med tomatsky, smørstegte grøntsager og grov-
kartoffel soufflé med parmesan 

Tiramisu med Bailey – hvidechokoladeskåle med karamel og jordbærsa-
lat 

Pris pr. pers. 240 kr - kun til afhentning d. 31.12. kl. 16-18 
 
Forret og dessert anrettet på tallerkner og resten leveret klar med guide 
i thermokasse  

Masser af ekstra præmier fra Hørkram 

Vi holder julemarked: 

              1. december 2019 – kl. 10-16  - 8. december 2019 kl. 10-16 

 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 frisk-
bagt æbleskiver Udenfor vil du have mulighed for at købet dit juletræ med hjem. 

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

Søndags julefrokost 

Vi tilbyder hver søndag i december vores store ta´selv  

julefrokost buffet i restauranten (kl. 12-16)  til 159 kr. pr. pers. 

3 slags sild 

6 slags jule koldt – variere fra gang til gang 

6 slags lunt – Fiskefilet – Tarteletter med høns i asparges – Stegt an-
debryst 

3 slags ost med tilbehør 

Forskelligt brød 

1. og 2. juledag 

Vi holder ligeledes åben 1. og 2. juledag i huset for julefrokost – her 
serverer vi en kæmpe julefrokost ta selv buffet med alle julens speci-
aliteter for 245 kr. pr. pers - se meget mere på vores hjemmeside 

Vi har åben for selskabs bestilling af julefrokost alle dage 

Det grønlandske kort synger jule ind 

22. december kl. 14.00 

Kom i den helt rette julestemning - og nyd de smukke 
grønlandske sange 

Glögg og æbleskiver ad libitum 

Entré 80 kr. pr. pers. 

Julemanden kommer 

21. december 2019 kl. 14-16 

Vi får besøg af den rigtige julemand som leger og synger med alle børnene 
omkring det store juletræ –  

der er godteposer til alle børn 

voksne gratis adgang –  

børn kr. 75,- pr. barn 

Husk tilmelding 
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