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Rindby

Fanø Bad

Nordby

Sønderho

I Rindby
Legeland forventes etableret inden sommersæsonen.

Nye holdopstillinger klar til en ny sæson i forretningslivet

Kromanns Iscafé
Forventes at åbne til sommer- 
sæsonen med ny forpagter.

Café Siesta flytter ind  
i Blomsterforretningen
Lørdag den 19. marts åbner Cafe Siesta på 
Konsul Lauritsens Plads i Nordby.

Mark Freund og Conni Ipsen vil være 
at finde i cafeen næsten året rundt på 
hverdage 10-18, lørdage 10-18 og søndage 
10-14, hvor der serveres brunch.

Kaffen leveres af kafferisteriet Kaffe 
Lars på Fyn og det kolde køkken med 
bl.a. smørrebrød og tapas vil være præget 
af årstidens råvarer.

Navnet Cafe Siesta skyldes nære fami-
lierelationer til Siesta Key i Florida.

Ny direktør 
på Kromanns
Ny direktør er Andre 
Neitzel, tidligere køk-
kenchef, der vil fortsætte 
med friske helstegte fisk 
på menukortet, men 
også serverer a la carte 
kødretter.

Der udlejes fortsat fire 
dobbeltværelser på 1. 
salen.

Kromanns åbner igen 
den 15. marts.

Café Nanas 
Stue
Overtaget af Kristoffer 
Kampmann og Frederik 
Brink Jensen. 

Forventes at genåbne 
primo juni.

Legetøj i Seaside
Kites & Coffess udvider med en  
legetøjs afdeling i Fanø Bad.

Nye forpagtere 

på Krogården 
Nye forpagtere er et treklø-
ver med Henrik Hansen, der 
har hotelbaggrund, Susanne 
Leitao, der vil varetage den 
daglige ledelse og Jesper Krog, 
der er uddannet kok, tjener og 
sommeliér.

God dansk mad med  
lokale og friske råvarer er på 
menuen.

 Krogården åbnede den 1. 
marts, og det er planen, at Kro-
gården holder åbent alle ugens 
dage året rundt.
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Tempo 
Spar 

Lokale kvalitetsprodukter 
til gode Påskepriser 

Åben alle dage 7-18 Strandvejen 27, 6720 Fanø ∙ tlf.: 76 16 31 20

Færdig plakat fra Tempo Spar!

serverer Fanø Laks og Fanø Bryghus  
smagsprøver hos Tempo Spar

SPAR
GÆLDER KUN TIRSDAG DEN 29. MARTS 2016

på alle* varer 
i hele butikken
*Undtaget er brændstof, gaspant, spiritus, tobak,  apotek, spil/lotto, frimærker, blade, aviser, klippekort,  gavekort, oplevelsesgaver,  modermælkserstatning,  flaskepant, billetter, taletidskort, startpakker  og Månedens Supertilbud.

SPONSORER:

®

Vådservietter

 

CM Food A/S

 - Since 1890 - 

®




Påskelørdag  26/3 kl. 10-14

Vi ønsker alle 
vores kunder  
en god Påske!

Nye holdopstillinger klar til en ny sæson i forretningslivet

Fanø Is og Konfekture ”Druggeren”
Lukket

Fortuna
Lukket. Søges solgt / udlejet

UNO
Lukket (Kæden konkurs)

Apel’s Ravsliberi 
Gået på pension

Nyt kontorfællesskab 
i Madsens Galleri
Jens Mouritsen, JM Grafisk, har taget initiativet til 
etablering af et kontorfællesskab på Færgevej 2, 
i det tidligere Madsens Galleri.

Virksomhederne, der deler lokalerne og fælles faci-
liteter er:  
JM  Grafisk, Torben Mahlers Tegnestue, LH Olsen 
Destination Design og Fanø Posten.

Flaskehuset i den  
gamle brugs er blevet 
til Kulturfabrikken
Keramiker Marianne Toft 
Tegner Marco Brodde  
Natur-illustrator Marco Brodde 
Møbeldesigner Alan Skelmos 
Åben dagligt året rundt

Lukkede forretninger

Dragens Legeland  
er blevet til Brincks
Pia Brinck har valgt at stoppe med legetøj og 
har i stedet genåbnet butikken med brugskunst,  
accessories og parfumeprodukter.

Havne Kiosken
Lukket
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