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tlf. 55 81 73 67

Julebord hver søndag i december
Julefrokost i restauranten (pga. corona er buffet aflyst og alt serveres løbende ved bordet)
3 slags sild med løg og capers samt karrysalat , Stegt fiskefilet med remoulade og citron
Røget laks med asparges og tangsalat, Røget ål med røræg og purløg , Tarteletter med høns i asparges
Engelskbøf af oksemørbrad med stegte løg og agurkesalat, Stegt andebryst med lun rødkål
3 slags ost med tilbehør samt ris ala mande med kirsebærsauce

Glædelig jul og godt nytår

Forskellige brød, smør og fedt - 225 kr. pr. pers.

Nytårs aften 2020 take away menu
Som altid har du mulighed for at bestille vores nytårs menu, så du kan slippe
let igennem arbejdet i køkkenet uden at det går udover kvaliteten.
Forret og dessert er anrettet på tallerken ved afhentningen.
Der er en beskeden opgave i at varme og anrette hovedretten.

Nytårsmenu:
Rødbedemarineret laks med krydderurter, peberrod, ærteskud og rugbrød chips
Helstegt oksemørbrad med klar oksesky indkogt med andelever og ansjoser og pisket med smør –
hertil forskellige stegte grøntsager med sorte sesamfrø og kartoffel timbale.
Chokoladekage med fyld af nougat, forskellige slags chokolademousse, karamelliseret chokolade
hertil forskellige bær og coulis
Pris pr. pers 265 kr - Husk at bestil i god tid

Jule gourmet aften
18. & 19. december 2020 kl. 18
Vi holder jule gourmet aften hvor vi servere en 5 retters menu hvor udover med retter fra julemiddagen tænkt på en ny og anderledes måde
Menu:
Andeterrin (lavet i en hel and) med pistagenødder og savoykål hertil cumberland sauce
Torske capriccio med senneps dressing og marineret urter i juilenné
Rosastegt andebryst med honningstegte rosenkålsblade, kartoffel terrin og ribs
Svinebryst med sprødsvær / Svinekæber i julebryg med kartoffelpurré og
urter
Ris a la mande is med syltet amarera kirsebær og mandeltuel
Pris pr. pers. 360 kr. pr. pers
Vi servere en dejlig vin menu denne aften med specielt udvalgte vine á 220
kr. pr. pers.
Husk bordbestilling til denne specielle aften

Jule bankospil som Drive in
Drive-in julebankospil med ekstra gevinster
Ny og anderledes form for bankospil pga. corona
Spil fra din bil foran skovpavillionen og følg med via din bil radio.
På dagen udleveres vejledning i bankospillet
Der vil være hjælpere til pladsanvisning mv.
– banko spil start kl. 14.00 – husk vi servere dagens juleplatte i restauranten fra kl. 11.30 til særpris på
125 kr. pr. pers.
Husk bordbestilling
Banko spil med præmiegavekort fra Daglig Brugsen i Fanefjord og sær præmier fra vores leverandør Hørkram








Præmier 1 række (100 kr.) + hele pladen(150,-)
5 spil før pause og 5 spil efter pausen
2 lotteri serier med gaver fra Fanefjord Skovpavillon
Pause- kaffe / øl / gløgg /vand samt æbleskiver to go
Priser – 30 kr. pr. spil (300 kr. for alle spil)
Til fordel for en forening på Møn

Vi holder åben for julefrokost 2. juledag fra kl. 12.00
Vi disker op med julemad serveret ved bordet og
små juleoverraskelser
Husk bordbestilling på 55 81 73 67 el. info@fanefjordskovpavillon.dk
TORS-LØRDAGS 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.
Ugens hovedret á 165 kr.- se vores menukort
Bestil i god tid og husk at giv om besked om tidspunkt for afhentning.
Se mere om afhentning og håndtering her

