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Corono krisen i Fanefjord Skovpavillon
Som alle andre restauranter i Danmark, så er
Fanefjord Skovpavillon også lukket ned.
Vi håber naturligvis snart at kunne få normale
tilstande.
Vi fortsætter vores Take Away succes indtil
der kommer nyt omkring yderligere åbning af
Danmark.
Vi har mødt meget forståelse og positivitet fra
både kunder og samarbejdspartnere i denne
svære tid, hvilket går at vi kan holde skruen i
vandet for en tid endnu.
Det er klar at for nuværende er alt aflyst og vi
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!
Fanefjord Skovpavillon har været midt i skoven siden 1883 - Så huset har været igennem
lidt af hvert. Vi har valgt at krydre vores nyhedsbrev med billeder fra gamle dage.
Dette som et udtryk for at Fanefjord Skovpavillon også er her, når støvet har lagt sig,

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
80 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 tjeneste, så bestil i god tid.
Vi kan pga. situationen ikke have samme råvarer flow, så vi modtager bestillinger så længe vi kan levere.
Alle menuer skal være afhentet inden kl. 18.30 – efter kl. 18.30 vil vi som en ekstra 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 80 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

Pinsefrokost er blevet til Take Away platte til 135 kr.
Lørdag, Pinsedag og 2. Pinsedag
Bestil allerede nu din Pinse 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.

