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biologi. Runddyssen og Langdyssen fortæller om 
vores historie fra den yngre stenalder. Skovstran-
den og stranden ved Søskær er populære bade-
steder. Fanehuset eller Fandens Hus ved kanten 
af lystskoven står i dag som et minde om den 
franske forfatter Louis-Ferdinand Célines eksil i 
Korsør.

Efter en rundtur i skoven er det oplagt at lægge 
turen forbi Restaurant Sommerlyst til en frokost, 
en kop kaffe og måske et stykke hjemmebagt 
kage. Vi maler selv vores kaffebønner og kan 
tilbyde mange forskellige kaffespecialiteter, og 
skulle man have mødt ”trolden”, serveres der 
også en dobbelt espresso.

“Det er også muligt at købe 
friskkværnet kaffe med hjem til

 eftermiddagskaffen.”

Desuden har vi et større udvalg af smage til te 
og blander gerne efter kundens ønske. Smagene 
kan også købes uden tilsætning af selve te-pro-
duktet, og de forskellige tørrede frugter og urter 
kan benyttes til hjemmelavede drikke, kolde som 
varme.

Vi tilbyder skovtursposer med forskelligt udvalg. 
Kaffe eller te, hjemmelavet kold saft som slukker 
tørsten og som er helt uden tilsætningsstoffer, eller 
en sandwich eller et stykke chokolade i posen, en 
lille flaske rødvin, kold rosé eller hvidvin på husets 
egne flasker etc. Man kan kombinere posens ind-
hold, så det passer til anledningen.

Følg os på Facebook



Træk stikket ud og besøg os 
”I skovens dybe stille og ro”.

Hver måned går vi på jagt i skovens spisekammer 
og sammensætter en lækker treretters menu med et 
eksotisk pift.

På spisekortet har vi à la carte alle dage med ud-
gangspunkt i vores to nationaliteter, hvor vi tager 
ingredienser fra det asiatiske køkken og kombine-
rer dem med det nordiske. 

“Vi giver vores kunder en 
anderledes smagsoplevelse” 

 

Udover skovens delikatesser besøger vi ofte vores 
lokale fødevareproducenter, der sikrer, at alle vores 
råvarer er friske. Vi har for eksempel friskfanget 
fisk på menuen hver dag.
  

Vi er lokale og bruger lokale råvarer
Vores oste kommer fra Ostebørsen i Vemmelev, 
fiskene fra Fiskehuset ved kajen i Korsør, honning 
og de brød og kager vi ikke selv bager, kommer 
fra de dygtige bagere hos Toms bageri i Korsør, og 
vores kvalitetsvine kommer fra byens delikates-
semand inden for vine, chokolade og andre varer, 
Søberg Vin.

Vi benytter os ligeledes af lystskovens egne kryd-
derier. Der er ramsløg fra sidst i april til sidst i maj. 
Der er flere forskellige svampe, ”kun for svam-
pekendere”. Der findes også skovsyre, som er læk-
re i salater eller til at pynte maden med, og går man 
til stranden, som kun ligger 700 m fra Restaurant 
Sommerlyst, findes der blandt andet strandbeder og 
strandkål. Spørg efter sankesteder i restauranten.
 

“Lyt til fuglenes kvidren
når I går en tur igennem skoven”

På en tur i Lystskoven kan man se et rigt dyreliv. 
Rådyr, fugle, egern og nogen siger endda ”trolde” 
i den del af skoven, tæt på stranden, som kaldes 
”troldeskoven”. Oddermosen, Søskær Mose og 
Sortemose er idylliske moser, som emmer af aktiv 

Nyd maden i historiske 

omgivelser.

Læs avisen og 
slap af med 
en kop frisk- 
kværnet kaffe.

Runddysse og langdysse i Korsør Lystskov.


