Historien om stedet
Huset I sidder i er en vigtig brik i en lang og spændende
historie om Kvie Sø.
En sommerdag i begyndelsen af 1930’erne kom der nogle
folk cyklende fra Grindsted til Kvie Sø. For at komme til
søen måtte de cykle forbi gården ”Søknude” og videre ad
en markvej. Den daværende ejer af ”Søknuden”, landmand
Niels Peter Larsen, øjnede en mulighed for at tjene penge og
sendte bud til bageren i Ansager efter nogle forfriskninger.
Efter deres besøg steg trafikken af badegæster. I 1932 lod
Niels Peter Larsen derfor opføre en pavilion, så badegæsterne
kunne komme ind at sidde og nyde deres mad og drikke.
Der blev bygget et beboelseshus, og der blev bygget til
pavillonen. Niels Peter Larsen kunne nu reklamere med: ”KVIE
SØ, førsteklasses badested”.
I 1960’erne havde Kvie Sø som badesø sin storhedstid. Folk
fra nær og fjern valfartede til den lille jyske perle på heden.
I 1965 rydder Kvie Sø forsiden af Ude og Hjemme og en 4
helsiders reportage beskriver stedet
som den jyske Riviera midt ude på
heden. Tusindvis af badegæster kom
til søen hver dag i sommersæsonen.
I 1995 kom vi og vores 4 børn, samt
nummer 5 på vej fra Holland til
Danmark for at drive landbrug, men
med en stille drøm om at finde et
sted som dette. Vi fik muligheden
for at overtage stedet her i 2004
og omdannede restauranten til
et pandekagehus med speciale i
hollandske pandekager og belgisk
øl.

Fredet sø
Kvie Sø er en cirkelformet
fredet sø på den sandede
hedeslette ved Ansager 10
km sydvest for Grindsted.
Søen er ca. 30 ha. stor, har
hverken tilløb eller afløb,
og er ved en dæmning i
sydvest afskåret fra et moseområde.

Velkommen til

Søen er klarvandet og er
dannet ved vinderosion efter sidste istid; den er næringsfattig og sur.
Kvie Sø er en såkaldt lobeliesø og indtil 2,6 m dyb.
Den blev sammen med de nærmeste omgivelser fredet i 1947
(47 ha) og har videnskabelig interesse, bl.a. på grund af den
sjældne vandplante ”gulgrøn brasenføde”. Søen er omgivet
af indlandsklitter.
Vandretur om søen
Turen rundt om søen er 2-3 km lang og derfor perfekt til en
vandretur. Følg de anlagte stier, og oplev naturen omkring
søen.

Her tilbyder vi:
• Restaurant med speciale i hollandske
madpandekager.
• Et stort udvalg i belgiske øl - pandekager og øl passer
rigtig godt sammen.
• God legeplads og terrasse med udsigt over søen og
legeplads.
• Skøn natur med god mulighed for travetur.
Vi glæder os til
at byde dig velkommen!
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Følg os på facebook
og se mere på vores
hjemmeside:
www.kvie-soe.dk

Vi vil bestræbe os på, at I får den
bedst tænkelige oplevelse
– velkommen til Pandekagehuset!
Kvie Søvej 4 - 6823 Ansager
tlf: +45 7529 7171 - mail: kvie@kvie-soe.dk

Med venlig hilsen
Henk Vermeulen og Herreen Oerlemans

Aktivitetskalender 2017
Januar, februar, marts, april, maj og september, oktober,
november, december:
Brunch hver søndag fra kl. 10.30 - 13.00.
Pris inkl. kaffe, the og juice:
Voksne 192,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 - 2 år gratis.
Januar, februar, marts, aprilog september, oktober,
november, december:
Vinterpandekagebuffet hver fredag aften kl. 17.30 - 19.30.
Pris: Voksne 148,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 - 2 år gratis.

Tirsdag d. 11. april:
Vinterspadseretur med naturvejleder: Kl. 13.00, derefter
kaffe og kage.
Pris voksne 94,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 – 2 år gratis.
Søndag d. 16. april og mandag d. 17. april:
Påskebrunch fra kl. 10.30 - 12.30.
Pris: Voksne 196,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 - 2 år gratis.

Efterårsferie - Lørdag den 21. oktober:
Falkoneropvisning v/ Frank Skaarup kl. 14.30.
Det foregår ude foran restauranten og der er gratis entré.

Køkkenets åbningstider 2017

Der kommer et ølarrangement i efteråret
- hold øje med vores hjemmeside!

Januar - februar:
Fredag kl. 15.00 - 20.00
Lørdag kl. 11.00 - 20.00
Søndag kl. 10.30 - solnedgang

Bord
be
anb stilling
efal
es

Fredag d. 10. november:
Mortensaften fra kl. 17.00 - 20.00.
Pris inkl. kaffe:
Voksne 204,-, børn u. 10 år halv pris, 0 - 2 år gratis.

Lørdag d. 3. december:
Dukketeater og pandekagebuffet start kl. 15.30
Pris: Voksne 142,- kr., børn u. 10 år 75,- kr., 2 - 3 år 45,- kr.
1. juledag d. 25. december:
”Den lette julebrunch” fra kl. 11.00 - 14.00.
Voksne 138,-, børn u. 10 år halv pris, 0 - 2 år gratis.
2. juledag d. 26. december:
”Den store julebrunch” fra kl. 11.00 - 14.00.
Pris: Voksne 198,-kr., børn u. 10 år halv pris, 0 - 2 år gratis.

April, maj, juni, juli, august:
Det vi har i gryderne buffet:
Hver onsdag fra kl. 17.30 - 20.00.
Pris: Voksne 128,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 -2 år gratis.

Fredag d. 29. december:
Vinterspadseretur med naturvejleder: Brunch fra kl. 11.00 13.00, så gåtur og derefter kaffe og kage.
Pris voksne 212,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 – 2 år gratis.

Søndag d. 4. juni og 2. pinsedag d. 5. juni:
Pinsemorgen fra kl. 8.00 - 10.30.
Pris: Voksne 148,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 - 2 år gratis.
Pinsebrunch fra kl. 11.15 - 13.30.
Pris: Voksne 192,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 - 2 år gratis.

Tordag d. 28. december:
Afternoon Tea fra kl. 14.30 - 16.00.
Pris voksne 92,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 – 2 år gratis.

Fredag d. 23. juni:
Sankt Hans aften fra kl. 17.30 - 20.00.
Live musik og helt stegt gris. Bål tændes kl. 20.30.
Pris: Voksne 164,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 - 2 år gratis.
Lørdag d. 26. august:
Vinterspadseretur med naturvejleder: Brunch fra kl. 11.00 13.00, så gåtur og derefter kaffe og kage.
Pris voksne 212,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 – 2 år gratis.
1. - 2. - 3. september:
Mariefestival.

Fredag d. 29. december:
Vinterpandekagebuffet fra kl. 17.30 - 19.30.
Pris voksne 148,- 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.
Søndag d. 7. januar 2018:
Nytårsbrunch fra kl. 11.00 – 14.00
Pris inkl. kaffe, the, juice, et glas bobler til at skåle på
det nye år og live musik:
Voksne 192,- kr., børn u. 10 år halv pris, 0 -2 år gratis

Marts - april:
Onsdag - fredag kl. 15.00 - 20.00
Lørdag kl. 11.00 - 20.00
Søndag kl. 10.30 - 20.00
Maj:
Tirsdag - fredag kl. 11.00 - 20.00
Lørdag kl. 11.00 - 20.00
Søndag kl. 10.30 - 20.00
Juni - juli - august:
Alle ugens dage kl. 11.00 - 21.00
September
Onsdag - fredag kl. 15.00 - 20.00
Lørdag kl. 11.00 - 20.00
Søndag kl. 10.30 - solnedgang
Oktober - november - december:
Torsdag - fredag kl. 15.00 - 20.00
Lørdag kl. 11.00 - 20.00
Søndag kl. 10.30 - solnedgang
Lukket 23., 24. og d. 31. december 2017,
samt 1. januar 2018.
Se vores hjemmeside: www.kvie-soe.dk for åbningstider
på skolefridage og helligdage.

