
MENU
SKOVPAVILLONEN

SANDWICHES
Dansk kylling, bacon,  

salat, tomat & karrydressing

99,-
Røget laks, grillede peberfrugter,  

salat & urtedressing 

99,-
med stegte kartofler kr. 20,-

PASTA
Frisk båndpasta med store rejer,  

røget laks, tomat, pesto samt  
dansk Unika Havgus

129,-
Frisk båndpasta med dansk kylling,  

bacon, svampe, flødesauce,  
grillede peberfrugter og dansk Unika havgus

129,-      
SALATEN

Caesarsalat med dansk kylling, 
parmesan flager, tomat serveres med 

sprødt brød 

99,-
BURGER

Okseburger med hakket dansk oksekød, 
bacon, cheddarost, salat, marineret 
tomat og rødløg serveres med stegte  

kartofler & chilimayo

139,-
Kyllingeburger med dansk kyllingebryst, bacon, 

salat, marineret tomat 
og rødløg serveret med stegte kartofler 

& chilimayo    

139,-

BØFFEN 
Dansk steak af oksefilet (250g)  

serveres med rødvinssauce   
grillet asparges & stegte kartofler   

199,-
DET SØDE 

Fransk chokoladekage med 
hindbærsorbet & friske bær

59,-
Æblekage med cremefraiche,  

knas & friske bær

59,-   
Pandekager med is og chokoladesauce

& friske bær

59,-
BØRNE RETTER

Sandwich med kylling, salat, 
 tomat & karrydressing 

69,- 
 

Frisk pasta med kødsovs  
& dansk Unika Havgus 

69,-
Burger med hakket oksekød,  

cheddarost, salat,  
tomat & grøntsagsstænger  

69,-

(Vi tager forbehold for ændringer i menuen hos Skovpavillonen) 
(Allergen? Kontakt restaurantens personale for hjælp til allergene ingredienser)

( VI GØR OPMÆRKSOM PÅ AT DEN ALMINDELIGE MENU IKKE TILBYDES PÅ FED FREDAG )



MENU
SKOVPAVILLONEN

3 RETTERS MENU 
TIL FED FREDAG

 
FORRET

Store stegte rejer i hvidløg & chili serveret med salat, 
avocadocreme og saltede mandler

Eller
Oksecarpaccio med trøffelolie, grønne oliven, 
frisk salat, parmesanflager og saltede mandler  

HOVEDRET
Langtidsstegt kalv med rødvinssauce, 
grillede asparges og stegte kartofler

Eller
Citronmarineret kyllingebryst med  

rødvinssauce, grillede asparges og stegte kartofler     
 

DESSERT
Fransk chokoladekage med  
hindbærsorbet og friske bær

Eller
Cheesecake med citronsorbet og friske bær 

  

2 RETTER KR. 

245,-
3 RETTER KR. 

295,-

(Vi tager forbehold for ændringer i menuen hos Skovpavillonen) 
(Allergen? Kontakt restaurantens personale for hjælp til allergene ingredienser)



MENU
SKOVPAVILLONEN

SODAVAND
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda appelsin, 
Mirinda lemon, Faxe Kondi eller Dansk Vand
lille/mellem/stor      34 / 42 / 49 kr.

Egekilde kildevand     25 kr.
Juice: æble eller appelsin    34 kr.
Økologisk saft      34 kr.

FADØL
Almindelig fadøl
lille/ alm. / stor      42 /  55 / 65 kr.
Classic fadøl
lille / alm. / stor      44 / 57 / 67 kr.

KAFFE
Americano eller te        29 kr.
Espresso          32 kr.
Latte, Cappucino, Chococino eller varm kakao  39 kr.

 
Glas vin  Husets hvid- eller rødvin   49 kr.
   ... Spørg personalet for at se 
   Skovpavillonens vinkort

(Vi tager forbehold for ændringer i menuen hos Skovpavillonen) 
(Allergen? Kontakt restaurantens personale for hjælp til allergene ingredienser)


