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Undskyld vi roder 
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Vores huset er gammelt, og hele tiden skal der vedligeholdes ét eller andet. Vi har 
netop skiftet et par vinduer. Nu står vi foran en større byggeopgave, som påbegyndes 
4. april. Vores veranda udenfor blive flisebelagt og løftet i niveau med bygningen, det 
betyder at kørestole og rollatorer let kan komme ind i huset, idet terrassen   foran 
verandaen bliver udformet som én stor rampe.  
Når vi er færdige midt i april vil der i fremtiden være mulighed for at sætte af ved fli-
sekanten i hele terrassens længde og bredde for kørestole mv. 
Vi har fået et tilskud fra Vordingborg kommunes tilgængelighedspulje som støtter 
projekter der øget tilgængeligheden af bl.a bygninger. 
Udover flisebelagt terrasse bliver hele terrassen samt vores udekøkken overdækket 
med sejl, således man kan sidde i ly for sol og regn.  
Behøver vi at sige, det hele bliver lavet med respekt for vores gamle hus 
Nye borde og stole er også indkøbt, så det bliver nye og fantastiske omgivelser for alle 
i den kommende sommer. 
 

 

Vi har travlt i foråret  

Qua corona har vi alle lidt udfordringer, derfor må vi på kraftigste opfordre 
til bordbestilling i godt tid. 

Vi har rigtig mange selskaber og ønsker ikke at blande store selskaber med 
aktiviteter i restauranten, derfor er vi fra tid til anden nød til at lukke         
restauranten fordi selskaber lægger beslag på hele huse. 
 
Under INFO på vores hjemmeside kan man holde sig opdateret på vores    
åbningstider og særligt lukke dage for restauranten 

Påskefrokost i skoven 
 
Vi holder påskefrokost d. både d. 17. og d. 18. april fra kl. 12.00 

Igen i år sætter vi en kæmpe påske frokost buffet op i salen  

Husk bordbestilling 

Påske buffet: 

Marinerede hvide sild med karrysalat 

Lun stegt sild med sennep og bløde løg 

Krydder sild med løg og capers 

Karry sild 

Æg med grønlandske rejer og mayonnaise 

Stegt rødspættefilet med hjemmerørt remoulade og 
citron 

Gravad laks med rævedressing 

Hjemmelavet hønsesalat med bacon 

Tarteletter med høns i asparges 

Mørbradbøf med blødeløg og agurkesalat 

Lun leverpostej med hjemmerøget bacon og svampe 

Stegt medister med stuvet spinat 

Glaseret hamburgerryg med italiensk salat 

Stegt kylling med persille 

Kamsteg med sprød svær og rødkål 

Oste anretning med forskellige oste samt frugtsalat 

Cheescake med skovbær 

Forskelligt brød, smør og fedt 

Pris pr. pers. 275 kr. 


