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

Jule gourmetaften i  Fanefjord skovpavillon 
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Julefrokosthver søndag i december 

10. & 11. december 2021 & 17. & 18. december 2021 – kl. 18.00 

Vi laver en gourmet menu over juletraditionelle retter 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. 380 kr. pr. pers 
 

Vi har åben hver søndag (også 2. juledag) i december fra kl. 12.00 ser-
vere vi vores store julebuffet i restauranten 

Naturligvis kan man booke lokaler mv. til personale julefrokosten 
alle andre dage  

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

Jule buffet: 

Marinerede hvide sild med karrysalat 

Lun stegt sild med sennep og bløde løg 

Krydder sild med løg og capers 

Æg med grønlandske rejer og mayonnaise 

Stegt rødspættefilet med hjemmerørt remoulade og citron 

Gravad laks med rævedressing 

Hjemmelavet sylte, sennep og rødbeder 

Tarteletter med høns i asparges 

Æbleflæsk 

Lun leverpostej med hjemmerøget bacon og svampe 

Stegt medister med stuvet spinat 

Glaseret hamburgerryg med italiensk salat 

Andesteg med rødkål 

Kamsteg med sprød svær og rødkål 

Oste anretning med frugtsalat 

Risalamande med hakkede mandler og kirsebærsauce 

Forskelligt brød, smør og fedt 

Pris pr. pers. 245 kr. 

Nytårs TAKE AWAY Menu 

Nytårs aften har vi som altid vores tre retters  

TAKE AWAY MENU 

Vol au vent med skaldyrssalat og ny og anderledes krabbe tuiel 

Helstegt oksemørbrad med svampesauce med cognac, små spæde grønt-
sager stegt i smør samt kartoffelsouffle 

Chokoladesymfoni med b.la. chokolade tærte, chokolade mousse, kara-
melliseret chokolade og friske bær 

Pris pr. pers.  300 kr. 
 
Bestilling 55 81 73 67 el. info@fanefjordskovpavillon.dk 

Traditionen tro synger det grønlandske kor julen 
ind i Fanefjord Skovpavillon. 
 
Vi servere glögg og æbleskiver ad libitum 
pris pr. pers 90 kr. 
 
Gratis adgang for gæster som har fået vores     
julebuffet, som serveres fra kl. 12.00  
 
Husk bordbestilling 
 

Husk vi har  
Juleplatte 

Som TAKE AWAY 
mod  

Forudbestilling 
 

Marineret sild 
med karrysalat 

Æg og rejer med 
mayonnaise og   

citron 

Fiskefilet med   
remoulade og    

citron 

Røget laks med 
røræg 

Jule sylte med  
sennep og rødbe-

der 

Roastbeef med 
pickles , ristet løg 

og peberrod 

Ris al mande med 
kirsebærsauce 

Pris pr. pers.  

185 kr. 

 
 


