
 Nyhedsbrev 
Oktober 2021    www.fanefjordskovpavillon.dk       tlf. 55 81 73 67  

Nyt menu kort i  Fanefjord skovpavillon 
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Vi laver 5 rettet mad over vildt, efterår og Mortens aften 

Pocheret torsk med jordskokkeskum, nøddeolie og nødde tuiel 

Sprængt fasanbryst med svampe chutney 

Berberi anderbryst med stegte rodgrøntsager og saltstegte kastanjer 
hertil andesky 

Indbagt landbrie med solbærkompot hertil forskellige friske bær 

Karamelbrød med æblekompot samt vanilje is 
 

Pris pr. pers. 380 kr. 
 

Vin menu á 225 kr. pr. pers  

med et glas specielt udvalgt vin til hver ret 

Husk bord bestilling 55 81 73 67 el. mail in-
fo@fanefjordskovpavillon.dk 

Gourmet aften 12. & 13. november 

Husk tilmelding til sanketur 3. oktober 2021 – kl. 10.00 

VILD MAD 
Fanefjord Skovpavillon med køkkenchef Lars Kleist og Susanne Rosenild som er  biolog og 
indehaver af Naturguide Møn, vil tager dig gennem en rejse i naturens råvarer spisekammer 
og gastronomi. 

Begge vil øse ud af deres store erfaringen inden for hver deres felt og tilsammen vil alle gå 
hjem med en kæmpe oplevelse, og en stor inspiration til hvordan man kan tænke nye råva-
rer ind i køkkenet. Du får masse af råd, vejledning og tips undervejs 

Denne event er velegnet til en gruppe på min. 20 pers. – det kunne være et teambuilding 
kursus eller en alternativ sommer komsammen / julefrokost eller andet. 

Dagen starter kl. 10. med at mødes foran Fanefjord Skovpavillon, hvor både Susanne og Lars 
kommer med en præsentation af dagen og hvilke “prøvelser” du vil opleve. 

Herefter går turen for gruppen ud i naturen sammen med Susanne, her vil Susanne guide og 
vejlede i hvordan og hvor man kan sanke råvarer i naturen. 

Tilbage i Fanefjord Skovpavillon vil Lars Kleist tage gruppen igennem en tilberedning af en  
2 retters menu med friske råvare fra naturens spisekammer, du vil få masse af viden som du 
kan bruge i dit køkken der hjemme. 

Når gruppen har tilberedt en to retters menu sammen med Lars Kleist, så skal vi naturligvis 
smag udbyttet af dagen sammen i restauranten. 

Gennemføres ved min. 20 tilmeldinger 

Pris pr. deltager 475 kr. inc. vin til menuen 

Vi skifter løbende vores menu kort, således benytter vi de råvarer som er i sæson.             
Vi har verdens mindste spisekort, men til gengæld får alle en rigtig god oplevelse.  
Vi har rigtig mange selskaber i øjeblikket, så vi kan kun anbefale at bestille bord.             
De mange selskaber gøre at vi qua corona er lidt tilbageholdende med både at have re-
stauranten åben på samme tid som vi har store selskaber, derfor ha vi valgt at lukke re-
stauranten når vi har store selskaber. 
Herved sikre vi at både restaurant gæster og gæster til selskaber får en god oplevelse. 
 
Du kan altid se hvornår vi har store selskaber som lægge beslag på huset inde på vores 
hjemmeside. 
Klik på INFO knappen på hjemmesiden, og herefter vises en liste over dage som er booket 
helt op. 
  


