Spis godt - sov godt

Vores Guide viser, hvad Faaborg & omegn kan tilbyde af
spisesteder og overnatning

I Faaborg By og omegn finder man et stort udbud af restauranter, cafeer,
Take Away og hotel muligheder. Om du er turist eller lokal, så kan vi
anbefale at kombinere din shoppingtur, hyggetur, familietur eller helt anden
lejlighed med de gode lækre muligheder.

Café

Findes der noget bedre end at nyde udsigten ud til det Sydfynske Øhav og
Havnebadet, mens du nyder din frokost, eller nyder en god kaffe? Så smut
ind forbi SOZE kaffebar & Risteri ved Banegårdspladsen og få stillet den
lille sult og samtidig nyd en god kop kaffe.
Hvis man ønsker at komme endnu tættere på vandet, så er Faaborg Røgeri
Café et besøg hver. På kajen finder man denne idylliske Café, som har et
stort udvalg af nyrøget fisk. Nyd den frisk røget fisk nede på kajen eller som
Take Away.
På Faaborg torv finder man Café Fruens Vilje. Denne hyggelige Café byder
både på lækker brunch og god stemning. Når vejret er til det, er det også
muligt at sidde udendørs og mærke stemningen i byen. Herudover tilbyder
Cafeen også Take Away.

To Go

Hvor finder man Danmarks bedste Bageri og Fyns bedste brunsviger?
Faaborg naturligvis. Vesterport Bageri byder ikke kun på godt brød og
kage bagt med kærligged men også Kaffe To Go.
Når morgenbrødet og kagen er indtaget og eftermiddagssulten sniger sig
ind, så er Landslagteren klar. Deres populære sandwich findes i mange
varianter og er nem at tage med på farten.
På Torvet finder man en lille perle i Ris & Ruller. Her er det muligt at få en
Chinabox to go, men muligheden for at sidde inde eller udendørs er også til
stede.

Hotel og mad

Faaborg byder på mange hyggelige overnatningsmuligheder. På torvet
finder man Hotel Faaborg, som har den rette atmosfære af hygge og
varme. Hotellet byder desuden på lækker morgenmadsbuffet.
Hos Hotel Faaborg Fjord bor man tæt på Det Sydfynske Øhav. Forkæl dig
selv med spa og gastronomisk madoplevelse udover det sædvanlige.
Faciliteterne er i top og der tilbydes egen strand og badebro.
Kigger man ud over Det Sydfynske Øhav, så kan ens øjne få øje på Avernakø.
På denne rolige og idylliske ø finder man Avernakø Landhotel.
Bæredygtighed og hjemlige hygge er i højsædet for landhotellet. At
overnatte på en lille ø er noget særligt og en oplevelse for livet.
Restaurant Klinten tilbyder både frokost og aftensmad, og selvfølgelig er
det med en udsigt over Det Sydfynske Øhav. Udover den flotte udsigt så er
der kræset om maden, da der benyttes lokale råvare fra Faaborg og Sydfyn.

Hotel & mad

Hotel Færgegaarden er et lille hyggeligt hotel beliggende i Faaborg
centrum. Ønsker man at overnatte i smukke og traditionsrige omgivelser så
er hotellet et besøg værd. Restauranten tilbyder menukort både til børn &
voksne.
En af Danmarks førende restauranter er beliggende i Faldsled. Faldsled Kro
er et dragende sted, og den stråtækte kro er ren stokroseidyl. Det er kun et
spørgsmål om tid, før vi får en Michelin-stjerne til området.

Restaurant

Oplev hele verden i Faaborg lige fra det familievenlige til gourmetmad.
I den historiske bygning Ortmanns palæ finder man Restaurant Dang ved
Brønden. Her tilbydes velsmagende Thaimad af høj kvalitet. Nogle kalder
det Fyns bedste Thai-restaurant, andre kalder det Danmarks bedste. Bedøm
selv. Stedet er familievenligt og findes ved torvet.
Er man til mad lavet på kærlighed, lokale råvarer og med smagen i højsædet,
så er Magasingaarden et besøg hver. Stilen er brasserie og menukortet
tilbyder både fisk og kødretter til store og små. Stilen kan betegnes som
fransk landkøkken med et moderne twist.

Restaurant

Det Hvide Pakhus ligger i en historisk bygning ved havnen. Når man træder
ind i den gamle bygning, mærker man med det samme den hyggelige
atmosfære. Maden er en klasse for sig, og menuen varierer alt efter sæson.
Nyd din frokost eller aftensmad med udsigt over Faaborg Havn og mærk
roen som stedet giver.
Oplev en færge ligge til få meter fra dig mens du nyder din mad. Som en af
de få spisesteder i Danmark kan Spisehuset tilbyde dette. Spisehuset
tilbyder både 3-retters menu og burger til små og store. Nyd maden mens
du kigger ud over Det Sydfynske Øhav og nyd omgivelserne på kajen.

Vinbar & værtshus

Midt i Faaborgs hyggelige gågade finder man Blækhuset. Blækhuset er et
gammelt værtshus, som kredser om historien, men også kender til godt øl
og god betjening. Blækhuset er ikke som andre brune værtshuse. Udover at
være nyrenoveret og pænt så er stedet også vært med Live-musik.
Stemningen er altid i top.
Er det muligt at lave en gammel bank om til en vinbar? Ja selvfølgelig. I den
gamle Nordea bygning finder man Vinbanken. Her kan nyde god vin i flotte
og nyrenoveret lokaler. Udover at nyde et godt glas vin, så er det også
muligt at købe din yndlingsvin med hjem. Så kom ned i tempo, sæt dig til
rette og nyd roen og mærk stemningen med et godt glas vin.

Ishuse

Er man til hjemmelavet is & sorbet i høj kvalitet så besøg Det Blå Ishus på
torvet. Her er is-oplevelsen i gourmetklassen med hjemmelavet toppings
såsom, hyldeblomst, guf, rabarberkompot og meget mere.
I byens smukke gader og stræder finder man Byens ældste ishus,
Vaffelbageren. Duften af hjemmelavet vafler og god is er ren kærlighed. Så
kig ind til Vaffelbageren og tag en is med i hånden og oplev Faaborgs
smukke gader.

