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Smørrebrød hver søndag

Det sker i oktober
8. oktober
Møns hyggeligste Banko spil

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.

– 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.

Måske Møns hyggeligste Banko spil

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



8 spil før pause og 7 spil efter
pausen

8. oktober 2020

2 lotteri serier med gaver fra
Fanefjord Skovpavillon

Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00

Kaffe / øl / vand samt kage,
oste og rullepølse madder kan
købes i pausen.

Dagens menu á 110 kr. pr. pers.
Forloren hare med flødesauce, ribs og kartofler samt walddorfsalat






Teleslynge

Priser – 6 plader 75 kr. – 1
plade 15 kr.
Til fordel for en forening på Møn

Det sker i november
1. november

Husk bordbestilling på 55 81 73 67
- banko spil start kl. 18.30 – husk vi servere dagens middag
ranten fra kl. 17.00 til særpris på 100 kr. pr. pers.











i restau-

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.

Christine Munch udstiller sine
billeder i huset
12. november
Møns hyggeligste Banko spil
– banko spil start kl. 18.30 –
husk vi servere dagens middag
i restauranten fra kl. 17.00 til
særpris på 110 kr. pr. pers.

Husk bordbestilling til alle arrangementer.

Banko spil med præmiegavekort
fra Daglig Brugsen i Fanefjord

arrangementer.

Vi har pga. corona begrænset pladser til alle

Menu denne aften á 110 kr.
1 række (75,-) + 2 rækker(100,-) +
hele pladen(150,-)

Mortens aftens menu



13. & 14. november 2020



I restauranten serverer vi:

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

Mortens aftens menu
Gammeldaws andesteg med alt tilbehør samt æblekage med vanilje is
Pris pr. pers. 220 kr.
Husk bordbestilling

20. & 21. november 2020 kl. 18
Gourmet aften
Vi holder gourmet aften hvor vi servere en 5 retters vildt menu hvor udover vildt vil der indgå æbler fra vores lokale producent Fanefjord frugt
Vi får hjælp af Kenneth Wilhelm fra MasterChef på TV3 (billede fra TV3)
13. & 14. november

Menu:

I restauranten serverer vi:

Jordskokkesuppe med vildt bacon og jordskokker chip samt persilleolie hertil brød croutoner

Mortens aftens menu

Rødbedemarineret laks med krydderurter, peberrod, ærteskud og rugbrød chips

Gammeldaws andesteg med alt
tilbehør samt æblekage med vanilje is

Fasanroulade med æbler og serano skinke, frisk grønkål hertil nøddemayo og æbleskum

Pris pr. pers. 220 kr.

Æblepie med nødder hertil brombær/rabarber is

Husk bordbestilling

Pris pr. pers 360 kr.

Rådyrefilet serveret med friske grøntsager, klar vild glace og rødvins pocheret pære

Vi servere en dejlig vin menu denne aften med specielt udvalgte vine á 220 kr. pr. pers.

20. & 21. november 2020 kl. 18
Gourmet aften
Vi holder gourmet aften hvor vi
servere en 5 retters vildt menu
hvor udover vildt vil der indgå
æbler fra vores lokale producent
Fanefjord frugt
Vi får hjælp af Kenneth Wilhelm
fra MasterChef på TV3 (billede fra
TV3)
Som vil lave sin egen fasanroulade
Se menu:

FREDAGS TAKE AWAY MENU

https://fanefjordskovpavillon.dk/
menu-kort/gourmet-aften/

Hver fredag og lørdag tilbyder vi Take-Away

Husk bordbestilling 55 81 73 67 el.
mail
info@fanefjordskovpavillon.dk

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.

