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Det sker i august 

1. august 

Fotograf Tage Klee udstiller 
sine billeder  

 

9. august 2020 

Vi overgår til  

”vinter åbningstid” 

 

16. August—kl. 14-16 

Fernisering med fotograf Tage 
Klee 

 

Det sker i september 

13. september 

Møns hyggeligste Banko spil 

– 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. 

 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 

 

 

 

 

 

24. september 2020 

Astro/foto foredrag med Jakob 
Arthur Andersen 

Vi servere stegt flæst med persille-
sovs inden foredrager til 125 kr. pr. 
pers – husk bordbestilling 

Fotoudstilling med  

naturskønne billeder            
af Tage Klee 

i Fanefjord Skovpavillon 

 Tage Klee udstiller fra  

1. august 2020 sine fotos i  

Fanefjord Skovpavillon 

Smørrebrød hver søndag 
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 hen-
te, nej du får serveret præcis det eller de stykker smørrebrød du kunne tænke dig for blot 40 kr. 
 

Besøg vores nye ishus 

Vinter åbningstider: 

Vores a la carte restaurant overgår til nye åbningstider fra d.  10. August 2020 – 28. Juni 2021 

Mandag- onsdag lukket (åben for selskaber) 

Torsdag – Lørdag kl. 17.00-22.00 

Søndag kl. 12.00 – 17.00 

Bordbestilling anbefales på 55 81 73 67 

bemærk det varme køkken lukkes kl. 20 

I den kolde tid fra 1.10-31.marts holder vi kun åben hvis du bestiller bord 

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 
 
 
 

FREDAGS TAKE AWAY MENU 
 
Hver fredag  og lørdag 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. 

  

Fernisering afholdes søndag den 16. august kl. 14.00-16.00, hvor du kan møde Tage over et lille glas, 
og høre om hans billeder. 

 Tage’s præsentation af udstillingen: 

”Temaet for udstillingen er ”Naturen i danmark”. Naturen i danmark er fantastisk smuk og jeg har 
på mine ture forsøgt at indfange skønheden i øjeblikket med mit kamera. Der er især et billede jeg 
holder meget af: Det er taget i måneskin på Møns klint en lys sommernat, hvor månen skinner i den 
blanke Østersø og kaster et gult skær på de hvide klinter. Jeg har håndplukket nogle af de bedste 
billeder til denne udstilling og printet dem på på acryl eller lærred udtaler Tage Klee. 

 Præsentation af Tage Klee: 

Tage Klee er fotograf og laver Fine Art Photo. Hans yndlingsmotiver er naturen herunder stjerne-
himlen, og han har valgt at arbejde meget med lys og skygger for at tilføje billedet sit eget touch, og 
gerne lidt drama, hvilket gør det mere levende og seværdigt. 

Senest har Tage leveret en masse smukke billeder til skolerne i Vordingborg Kommune. 

Meget af sin tid bruger Tage på at finde nye spændende motiver i den danske natur samt i udlandet. 
De bedste af Tage Klee’s billeder får han printet ud på lærred eller acryl i størrelser fra 20 X 20 cm og 
op til 120 X 80 cm. Hans billeder bliver mere levende, og får et stærkere grafisk udtryk, når de frem-
står på disse medier. 


