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RUDBECKS, HOVEDGADEN 90, 6720 FANØ

Frikadeller og syltede 
rødbeder: 45,-

Medister m. 
sennep og asier: 45,-

Julepostej m. svampe 
og bacon: 35,-

Sylte med sennep, rødbeder 
og friteret løg: 45,-

Glaseret skinke: 45,-

Grønlangkål: 18,-

Ribbensteg m. rødkål: 65,-

Sønderjysk hvidkål: 18,-

Hvide kartofler m. 
brun sauce: 20,-

Brunede kartofler: 20,-

Franske kartofler: 8,-

3 danske oste m. syltede 
nødder og kiks: 45,-

Ø-brød, rugbrød 
og smør: 25,-

Ris a la mande 
m. kirsebærsauce: 45,-

Æg og rejer med rogn 
og mayonaise: 45,-

Gammeldags modnede
 sild m. kapers, 

rødløg og karrysalat: 35,-

Fiskefilet m. remoulade 
og citron: 45,-

Fanø laks m. dild 
og rævesauce: 35,-

Mouse af  Fanø laks: 25,-

Fanø laks m. 
rygeostcreme: 35,-

Baksuld m. remoulade 
og syltede agurker: 75,-

Tarteletter m. 
høns i asperges: 65,-

Waldorfsalat: 25,-

Spidskålssalat m. 
saltristede mandler: 25,-

Mini tærte med svampe 
og gedeost: 25,-

Hønsesalat m. stegt 
Fanø skinke: 25,-

JULEFROKOST
MENU 2020

Alle retter er  hjemmelavet af lokale og økologiske råvarer

Vi anbefaler:
 5 retter til den lille sult

 8-10 retter til den almindelige
12+ retter til den overdådig. 

Priserne er pr. person

Kan bestilles fra d.1.november 2020 til og med d.30 januar 2021. 
BESTIL SENEST 14 DAGE FØR

BESTIL PÅ - TLF: 30446611 MAIL: NC@RUDBECKS.DK
Til min. 20 personer. Ved mindre antal anbefaler 

vi vores julefrokost platte.

Trolden Anker er her
TROLDERIER – Vupti. 
Så fik Fanø en kæmpestor 
trold og en ny turistmagnet, 
Han hedder Anker Drøm-
mefanger, bor et hemmeligt 
sted på øen og kan findes 
ved at gå på ’skattejagt’ 
med en mobiltelefon i hån-
den og med trollmap.com 
åben. Anker er meget mil-
jøinteresseret og vil gerne 
have, at folk samler affald i 
på stranden og naturen og 
bringer det til for eksempel 
genbrugspladsen. 

Fanø Posten tog ud for 
at lede efter ham. Man 
skal åbenbart finde en lille 

bronzeplade på havnen i 
Nordby et sted, og man kan 
få våde fødder. 

Det lykkedes ikke for 
Deres udsendte, som så be-
gyndte at sendte nødråb ud 
til venner og bekendte. Sva-
rene var lidt uldne. ”Hold 
til højre der.” ”Der er skilte 
hele vejen.” 

Det var så bare ikke skilte 
til trolden, men noget an-
det. Det fattede redaktøren 
ikke. ”Det er i nærheden 
af, hvor dem og dem bor.” 
Ja, en rigtig Fanø-bemærk-
ning! 

Til sidst måtte en livline 

tages i brug, mens bilen 
holdt langt ude på øen på 
en øde grusvej. To vakse 
børn og deres mor fik Fanø 
Posten på sporet. 

PS. Han er et flot syn!

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Kunstneren Thomas Damsbo med ny 
trold skrevet kapitel syv i sin troldesaga

Anker Drømmefanger findes i en skattejagt, som store børn vil nyde. Gevinsten er det flotte syn.

Sønderho set fra oven 

LUFTFART – Nyt legetøj 
er altid det sjoveste. Så-
dan er det også med den 
drone, som Fanø Posten og 
Hjerting Postens freelancer 
Claus Brinch-Danielsen 
har erhvervet sig. Men den 
kræver et dronekursus og 
et dronebevis, så afsted 
med ham.

Tilbage fra kursus skulle 
det summende, elektrisk 
drevne uhyre med fire ro-
torer prøveflyves. Aftaler 
med poltiet kom på plads, 
og vi startede med at foto-
grafere færgekøen en af de 
første dage, da billetterne 
kostede 50 kroner for biler. 
Det lod sig kun gøre, fordi 

en strimmel jord ved kaj-
kanten ikke er ramt af Na-
tura 2000-forbud.

Turen gik herefter til 
Sønderho, hvor vi fik fan-
tastiske billeder og videoer 
af Sønderho Mølle og byen 
samt Kåveren. Nyd dem på 
Fanø Postens hjemmeside.

Tekst: Finn Arne Hansen 
Foto: Claus Brinch-Danielsen

Avisens Claus Brinch-Danielsen blev 
sendt på dronekursus – og se nu der!


