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Vi er her endnu  
 

Fanefjord Skovpavillon har som alle andre restaurationer været lukket ned siden 6. december 2021. 

Vi fik lov at  åbner restauranten igen sidste torsdag d. 22. april med alle de restriktioner som foreskrives 
af regeringen. Der være sig gyldig coronapas og bordbestilling mindst 30 min. før ankomst. 

Naturligvis efterkommer vi som spisested alle de pålagte restriktioner som udstikkes, så derfor har vi 
håndsprit og masser af plads til alle gæster. 

Qua alle de nye udfordringer er vi startet langsomt op med en lille spisekort, hvor vi tilbyder en forret 
en hoveret og en dessert og alle tre retter er der kælet for alle detaljer og med super friske råvarer. 

Vi kan som vi siger naturligvis lave alt, men vi skal have lidt god tid til det i øjeblikket idet vi har     
udfordringer på leverandørsiden, personaleside og ikke mindst på coronapas siden. 

Omkring selskaber åbnes der langsomt op for flere og flere i  det udstukket forsamlings påbudt, hvilket 
gør at vi som året skrider frem kan samles flere og flere. Vi er pt lidt forbeholdende med at lave vores 
egne arrangementer som fx bankospil og foredrags aftener, idet vi ønsker at se tiden lidt an. 

Vi modtager mange bestillinger på selskaber i øjeblikket, så hvis du vil være sikker på at vi har plads til 
netop din fest, så kontakt så endelig, så kan vi få styr på dato og tid, senere kan vi samle op på detaljer 
som antal og menu m.m. 

Under hele lockdown perioden har vi holdt os i gang med TAKE AWAY fra torsdag til søndag, og vi må 
nok sige at her har vi følt en kæmpe opbakning. Vi har haft travlt hver uge med at pakke mad til alle 
vores glade TAKE AWAY kunder. Det er naturligvis et koncept vi holder fast i. Vi oplever mange som 
gerne vil have noget god mad, men ikke ønsker omgang med andre mennesker, og naturligvis er vi 
friske på stadig at lave TAKE AWAY. 

Vores TAKE AWAY har været et kæmpe succes, så vi har enkelte gange måtte melde udsolgt, så vi kan 
kun opfordre til at bestille i godt tid. 

Vi holder åben i restauranten torsdag-lørdag fra . 17.00 mod bordbestilling- søndag har vi åben fra kl. 
12.00-17 og her mod bordbestilling 

Vores store succes klassisk smørrebrød om søndagen i restauranten fastholder vi her i 2021, hvilket 
betyder du naturligvis sagtens kan bestille smørrebrød som TAKE AWAY om søndagen. 

Vi har åben for bestillinger af smørrebrød, middage, buffeter mv. ud af huset alle dage. 

Vi nyder at være kommet i gang igen og se vores glade gæster. 

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 190 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 
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https://fanefjordskovpavillon.dk/afhentning-af-take-away-menu/

