Nyhedsbrev
Februar 2020 www.fanefjordskovpavillon.dk

Smørrebrød hver søndag

Det sker i januar
13. februar 2020
– banko spil start kl. 18.30 –
husk vi servere dagens middag i restauranten fra kl. 17.00
til særpris på 100 kr. pr. pers.

tlf. 55 81 73 67

På mange kunders opfordringer vil vi hylde de klassiske danske smørrebrød hver søndag i 2020.
Vi tilbyder alle mulige slags færdig smurt smørrebrød, så ikke noget med en buffet hvor man skal hente, nej du får serveret præcis det eller de stykker smørrebrød du kunne tænke dig for blot 35 kr.

Banko spil med præmiegavekort
fra Daglig Brugsen i Fanefjord
Menu denne aften á 100 kr.

Måske Møns hyggeligste Banko spil

1 række (75,-) + 2 rækker(100,-)
+ hele pladen(150,-)



13. februar 2020



Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00



Dagens menu á 100 kr. pr. pers.
Oksekødssuppe og peberodskød

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

Det sker i marts
12. marts 2020

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.

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

Astroforedrag
19. marts kl. 19.00

Banko spil med præmiegavekort
fra Daglig Brugsen i Fanefjord
Menu denne aften á 100 kr.
1 række (75,-) + 2 rækker(100,-)
+ hele pladen(150,-)

Jakob Arthur Andersen er en af Danmarks bedste astrofotografer , han inviterer til en rejse flere
tusinde lysår ud i rummet. Oplev fjerne galakser og stjernetåger, og bliv klogere på teknikken
bag.



Jakob fortæller om sine imponerende billeder af nattehimlen, og om hvordan det kan lade sig
gøre, at tage motiver som end ikke kan anes med det blotte øje.



Arrangementet starter kl. 19.00 - Pris 50,-



For 100,- mere, serveres fra kl. 17.00 stegt flæsk med persillesauce og kartofler.

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

Det hele foregår på Fanefjord skovpavillon – Fanefjord Skovvej 6, DK-4792 Askeby
Husk bordbestilling på 5581 7367 eller mail
info@fanefjordskovpavillon.dk
Se mere på www.clearskyastro.dk

19. marts kl. 19.00
Astroforedrag med
astrofotograf
Jakob Arthur Andersen
Fra kl. 17.00 - serveres stegt flæsk
med persillesauce i restauranten
for 100 kr.
Husk bordbestilling 55 81 73 67
el. mail
info@fanefjordskovpavillon.dk

Husk Gourmet aften 28. og 29. marts
Åben for bordbestilling

28. og 29. marts - kl. 18.00
Gourmetaften
vi laver en 5 retters gourmet
menu
Der er mulighed for tilkøb af
særlig vin menu til middagen
Se meget mere her "Gourmet
aften"

Se menu mm. på
https://fanefjordskovpavillon.dk/menu-kort/gourmet-aften/

