
MENU
SKOVPAVILLONEN

SANDWICHES

Dansk kyllingebryst, bacon,  
frisk salat, tomat & karrydressing

99,-
Røget laks, grillede peberfrugter,  

frisk salat & urtedressing 
99,-

serveres med stegte kartofler kr. 20,-

PASTA
Frisk båndpasta med store rejer,  

røget laks, frisk tomat, pesto 
og revet havgus

129,-
Frisk båndpasta med dansk kylling,  

bacon, flødesauce, svampe og  
grillede peberfrugter

129,-      

TAPAS
Tallerken bestående af grillet kød, 

stegte rejer, marineret grønt, 
tapenader, tørret pølse, 

oliven og mandler
  129,-/199,-   (2 personer) 

SALATEN
Caesarsalat med dansk kylling, par-
mesan flager, tomat og sprødt brød 

99,-

BØFFEN 
Bøf af dansk oksefilet (250g)  

serveres med pebersauce  
marinerede bønner, stegte kartofler 

og estragon mayo   
199,-

Ribeye af dansk kvæg (225g) 
serveres med pebersauce  

marinerede bønner, stegte kartofler 
og estragon mayo  

229,-

BURGER
Hakket dansk oksekød, 

bacon, parmesan, 
frisk salat, marinerede tomater 

og rødløg 
Serveres med stegte kartofler 

og estragon mayo
139,-

Saftigt dansk kyllingebryst, bacon, 
frisk salat, marineret tomat og rødløg

Serveres med stegte kartofler 
og estragon mayo

139,-

(Vi tager forbehold for ændringer i menuen hos Skovpavillonen)



MENU
SKOVPAVILLONEN

BØRNERETTER
Sandwich med kylling, salat, tomat 

og karrydressing 
69,-

 
Frisk pasta med bolognese og revet havgus 

69,-   
Burger med hakket oksekød, tomat og frisk salat

Serveres med grøntsagsstænger
69,- 

DET SØDE 
Chokoladekage med vaniljeis 

og friske bær
59,-

 
Æblekage med cremefraiche 

og karamelknas
59,-   

Pandekager med chokolade og vaniljeis 
59,- 

(Vi gør opmærksom på at den almindelige menu ikke serveres til Fed Fredag
Vi tager forbehold for ændringer i menuen)



3 RETTERS MENU
SKOVPAVILLONEN

(Vi gør opmærksom på at den almindelige menu ikke serveres til Fed Fredag
Vi tager forbehold for ændringer i menuen hos Skovpavillonen)

FORRET
Koldrøget laks med safran-aioli, sprød salat, 

hasselnødder og syltede rødløg
Eller

Oksecarpaccio med trøffelolie, grønne oliven, 
frisk salat, parmesan og saltede mandler  

HOVEDRET
Langtidsstegt dansk kalv med  

pebersauce, marinerede bønner 
og rosmarin stegte kartofler

Eller
Dansk kyllingebryst med  

pebersauce, marinerede bønner 
og rosmarin stegte kartofler

     
 

DESSERT
Gateau mercel, vaniljeis, kans og friske bær 

Eller
Cheesecake med karamel, vaniljeis og friske bær   

2 RETTER KR. 245,-
3 RETTER KR. 295,-

BØRNEMENU

Frisk pasta med bolognese 
og revet havgus

69,-
Med is-dessert

100,-

FED FREDAG

LET TAPAS OG BOBLER INDEN MENUEN
Tapas tallerken bestående af grillet kød, marineret grønt, tapenad-

er, tørret pølse, oliven og mandler med 1 glas cava
99,-



DRIKKEVARER
SKOVPAVILLONEN

(Vi tager forbehold for ændringer i menuen hos 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.

SPECIALØL
IPA           65 kr.

Mørk Mumme         65 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


