
 Nyhedsbrev 
 

Som alle andre restauranter i Danmark, så 
er Fanefjord Skovpavillon også lukket ned. 
Vi besluttede som de første at imødekomme 
vores statsministers anbefalinger og lukke 
ned, også før det blev os pålagt. 
 
Vi ønsker at vise socialt ansvar og samfunds-
sind og hjælpsomhed overfor lokalområdet 
 
Det betyder: 
Vi har modtaget et hav af aflysninger og  
flytninger af bryllupper, konfirmationer og 
busselskaber m.m..           
 
Vi har aflyst alle de arrangementer som vi 
løbende har i huset fx. foredrag, påskefro-
kost , bankospil m.m.  
 
Vi har måtte sende det meste af vores dejlige 
personale hjem. 
 

Vi savner vores fantastiske gæster. 
 
Vi savner at vaske  glas og bestik. 
 
Vi savner en helt normal hverdag. 
 
Vi har kun én ambition i disse tider -   
det er at kunne træde økonomisk vande,  
og ønske det bedste for alle! 
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Stor tak til alle som støtter os i øjeblikket 

Daglig Take Away 
 
På baggrund af den seneste corona virus udvikling i Danmark, og et stigende 
behov for hjælp i dagligdagen, tilbyder vi  dagens Take Away til en særpris på 
70 kr. pr. portion 
 
På vores hjemmeside: 
https://fanefjordskovpavillon.dk/dagens-takeaway-menu/  
 
Kan menuer ses en uge frem. 
På vores facebook side vil vi dagligt slå dagens menu op. 

Du skal inden kl. 16.30 give os besked om hvor mange menuer du ønsker at 
afhente, og hvornår du ønsker at afhente din menu. 

Vi har oplevet mange bestillinger, så hvis du vil gøre dig selv og os en stor tjene-
ste, så bestil i god tid. 

Vi kan pga. situationen ikke have samme råvarer flow, så vi modtager bestillin-
ger så længe vi kan levere. 

Alle menuer skal være afhentet inden kl. 18.30 – efter kl. 18.30 vil vi som en eks-
tra service, tilbyde at køre en rund tur i lokal området og aflevere menuer til 
dem som ikke selv har mulighed for at afhente. 

Du kan bestille via mail info@fanefjordskovpavillon.dk eller skrive i kommentar 
feltet på facebook hvor mange menuer du skal bruge, og hvad tid du ønsker at 
afhente. 

Vi svarer tilbage på alle platforme og dette skal ses som en kvittering på at din 
bestilling er gået igennem. 

Du kan naturligvis også ringe til os på 55 81 73 67. 

De rigelige portioner er pakket og klar ved afhentning/levering. 

Menuer leveres i  bakker lige klar til at at varme 

Prisen udgør 70 kr. pr. pers. 

Mangler du nogle småting i husholdningen – ja så lad os det vide, måske kan vi 
hjælpe dig. 

Se mere om afhentning og håndtering her 

Påskefrokost er blevet til Take Away platte til 130 kr. 

Skærtorsdag . Lang fredag , Lørdag og Påskedag 

Bestil allerede nu din påske platte på mail – husk at oplys tidspunkt og antal 
for afhentning 

info@fanefjordskovpavillon.dk 

Påske platte: Sild med løg og capers - Æg med grønlandske rejer og 
mayonnaise - Stegt rødspættefilet med  remoulade og citron             
Røget laks med asparges - Hjemmelavet hønsesalat                            
Mørbradbøf med bløde løg - Forskellige oste  

Til valg hjemmebagt brød, smør og fedt á 25 kr. 
 

Corono krisen i Fanefjord Skovpavillon 
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