Om Kvie Sø
Fredet sø
Kvie Sø er en fredet sø på den sandede hedeslette ved Ansager 10 km sydvest for Grindsted. Søen er ca. 30 ha. stor
og er dannet ved vinderosion efter sidste istid. Kvie Sø blev
sammen med de nærmeste omgivelser fredet i 1947.

Tiphede
vej

Kvie Søvej

Naturstier - oplev den
spændende natur
Ruten på 2,3 km går langs
kanten af Kvie Sø. Den er let
at færdes på, også med både
kørestol, barnevogne, mm..
Ruten på 3,6 km
Cirka halvejs rundt om Kvie Sø
deler stien sig i to. Her følges
stien, væk fra Kvie Sø, rundt
om en mose. Denne rute er let
at færdes på, også med både
kørestol, barnevogne, mm..
Ruten på 6,4 km
Her følger man stien langs Kvie
Sø og drejer igen af væk fra
søen. Man kommer til en lille
parkeringsplads og krydser
denne. På asfaltvejen drejer
man til venstre, til skiltet mod
Pølmose. Følg stien rundt om
mosen og tag vejen tilbage til
Kvie Sø. Denne rute har dog et
mere ujævnt underlag.

Aalborg

Kvie Sø
Ansager
Esbjerg

Følg os på facebook
og se mere på vores
hjemmeside:
www.kvie-soe.dk

Billund
Vejle

København
Odense

Kvie Søvej 4 - 6823 Ansager
tlf: +45 7529 7171 - mail: kvie@kvie-soe.dk

Lidt historie

Hvad harPandekagehuset
at byde på
•

Fantastiske hollandske pandekager
- en anderledes madoplevelse

•

Områdets bedste ølkort med belgiske specialøl

•

Stor indendørs legeplads

•

Fin udendørsterrasse med udsigt over søen og
legeområdet

•

Hyggelig udestue med udsigt over den fantastiske
natur

•

Gode muligheder for en frisk travetur

Bordb
esti
anbef lling
ales
BRUNCH:
Januar, februar, marts, april, maj, juni
og september, oktober, november, december:
Hver søndag fra kl. 11.00 - 13.00.

I begyndelsen af 1930’erne kom der nogle folk cyklende
fra Grindsted. For at komme til Kvie Sø måtte de cykle
forbi gården ”Søknude”. Ejeren af ”Søknuden”, Niels Peter
Larsen, øjnede en mulighed for at tjene penge og sendte
bud til bageren i Ansager efter nogle forfriskninger.

Lækker brunch med kolde og lune retter, f.eks.: pålæg
med tilbehør, oste, frugt, pandekager, røræg og pølser,
græsk yoghurt, fisk, marmelade, lun leverpostej m/bacon
og champignon, tarteletter m.m.

I 1932 lod han derfor opføre en pavilion, så badegæsterne
kunne komme ind at sidde og nyde deres mad og
drikke. Tusindvis af badegæster kom til søen hver dag i
sommersæsonen.

Pris inkl. kaffe, the og juice:
Voksne 192,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 - 2 år gratis.

I 1960’erne havde Kvie Sø som badesø sin storhedstid. Folk
fra nær og fjern valfartede til den lille jyske perle på heden.

VINTERPANDEKAGEBUFFET:
Januar, februar, marts, april, og september, oktober,
november, december:
Hver fredag aften kl. 17.00 - 19.30.
Buffet med vores mest populære pandekager, suppe,
salater, brød og islagkage.

I november 2004 kom vi med vores 5 børn til søen. Siden
1932 er vi familie nummer 7, der ejer stedet. Vi havde gået
med en stille drøm om at finde et sted som dette. Så da vi
fik muligheden for at overtage pavillionen i 2004, lavede vi
cafeteriet om til et pandekagehus med speciale i hollandske
pandekager og belgiske øl.

OBS!: Fredag holder køkkenet lukket kl. 16.30-17.00,
p.g.a forberedelse til buffeten. Efter 17.00 serveres der
kun buffet.

- Velkommen til Pandekagehuset!

Pris: Voksne 152,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 - 2 år gratis.
Læs mere om vores arrangementer
på vores hjemmeside: kvie-soe.dk
Ret til ændringer forbeholdes.

