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Smørrebrød hver søndag

Det sker i juni
5. juni
Vi holder far dag / grundlovsdag fra d. 4. - 6. juni i
restauranten

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 40 kr.

Vi servere udover vores normale spisekort en rigtig farmand
klassiker.
Peberbøf af oksemørbrad med
friske grøntsager, pebersauce
og pommes frist for 190 kr.

Måske Møns hyggeligste Banko spil
nu også som Drive in banko

11. juni
– 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 Daglig Brugsen i Fanefjord
Menu denne aften á 110 kr.

Forsamlings forbud eller ej, så afholder vi bankospil d. 11. juni.
Vi forventer at kunne have 50 pers. siddende i salen og vi har derfor gjort tiltag til at
bankospillet kan følges og spilles fra sin bil på parkeringspladsen foran skovpavillonen.
Det hele foregår via bilens radio.
Restauranten er åben for spisning fra kl. 17 med begrænset pladser, derfor er det vigtig at
man benytter bordbestilling.

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

11. juni 2020



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

Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00
Dagens menu á 110 kr. pr. pers.
Wienersnitzel med pommes saute, grøntsager, skysauce og dreng
(serveret på tallerken) 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 110 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

Sankt
Hans
23. juni
Som traditionen byder sig
har vi en stor udendørs grill
med alle mulig lækkerier fra
grillen.

Far´s dag
4. - 6. juni fra kl. 17.00
Restauranten er igen åben. Vi efterlever naturligvis alle regler fra myndighederne. Der er masse af
håndsprit mv. alle steder i huset. Alle sikkerheds afstande overholdes.
Vi kan derfor med stor sikkerhed fejre far´s dag og grundlovsdag.
Udover vores normale spisekort , tilbyder vi en rigtig far klassiker
Peberbøf af oksemørbrad med friske grøntsager, pebersauce og pommes frites alle dagene for 190 kr.

På bordene (ikke buffet)
serveres marineret grøntsager, kartoffelsalat, mixede
salat, bearnaisesauce mv.
Vaffelkurv med Hansens is
samt tilbehør.
Pris pr. pers. 245 kr.
Vi laver bål ved parkeringspladsen således kaffe, dessert mv. kan nydes sammen
med bålet
Husk bordbestilling

Besøg vores nye ishus
Vi har åbnet vi ishus i gavlen af vores veranda.
Vi tilbyder gammeldags is vafler
Du kan også få isen i et bægre.
Isboden har åben i restaurantens åbningstid
Vi har indgået et samarbejde med Hansens is
Hansens Økologiske is står for hele vores sortiment af økologisk is. Her er alle is både fløde is, saftis
og den økologiske veganske is som er baseret på kokosmælk det hele økologiske. Isen fremstilles
efter Hansens metoder af frisk økologisk mælk, som vi hver dag afhenter på lokale gårde. - ligesom
Hans Hansen gjorde på Hillerød mejeri i 1930'erne.
Ishuset har åben når vi har åben i restauranten
13. august 2019 – 28. juni 2020
Mandag- onsdag lukket (åben for selskaber)
Torsdag – Lørdag kl. 17.00-22.00
Søndag kl. 12.00 – 17.00
Fra d. 29. juni - 9. august 2020
Dagligt åben fra kl. 12.00 - 22.00
Søndag lukkes der kl. 17.00

FREDAGS TAKE AWAY MENU
Hver fredag tilbyder vi Take-Away
Alt varm og pakket lige klar til servering
Wienerschnitzel skysauce, ærter, grøntsager, dreng
samt pommes sauté á 150 kr.
T-bone steak med grøntsager, bearnaisesauce samt
pommes frites á 150 kr.
Bestil i god tid og husk at giv om besked om tidspunkt for afhentning.

