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Det sker på

Vi har en eventyrlig historie at fortælle……
Velkommen til en tur ind i et eventyr af historie, smags- & naturoplevelser

Borbjerg Mølle Kro & Hotel

Borbjerg Mølle's historie går mere end 600 år tilbage, og der har ligeså
længe været registreret erhverv på stedet. Det gør Borbjerg Mølle til en
af Danmarks ældste virksomheder og den gamle vandmølle kører stadig
Husk at Møllen er et udflugtsmål i sig selv, så sæt god tid af til besøget og
få en elefantastisk oplevelse.

Gavekort

Glæd en af dine nærmeste
– giv et gavekort til Borbjerg Mølle
Unik beliggenhed
Unikke oplevelser

Kagebord

Stort kagebord med mindst
10 slags hjemmebag.
Alle søn- og helligdage året rundt
kl. 14:30-16:30
Pris pr. person kr. 100,Børn under 10 år ½ pris
Gratis for personer over 90 år

Nyhed - Mad ud af huset

Se priser og de lækre menuer på hjemmesiden.

”Søndag på Møllen”

Tilbring en søndag på Møllen med afstressning og god mad!
Frokostbuffet – Gåtur om Møllesøen – Stort ta’ selv kagebord.
Samlet pris for frokostbuffet og kagebord kr. 240,Pris for søndagsbuffet uden kagebord kr. 168,-

Bo og Spis
– til pris
samme
fra kr.
Samlet
kunpris
kr. 225,pr.875,personfor 2 pers.

Gælder alle søndage året rundt samt visse hverdage. Ring og forhør
Efter først til Mølle princippet.
Betal kun for værelset og få: overnatning, vort store søndags
ta’ selv kagebord, aftensmad samt morgenbuffet helt gratis.

www.borbjergmill.dk ● info@borbjergmill.dk

Bordreservation
Der er et begrænset antal pladser til vore
arrangementer, så reserver bord i god tid
på 97461010 eller info@borbjergmill.dk
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Vildtaften

Ålegilde

Fredag 2. oktober fra kl. 18:00

Fredag 23. oktober fra kl. 18:00

Vores kokke er taget på vildt-jagt, for at kunne sammensætte en
spændende buffet, så du kan godt begynde at glæde dig

Er du vild med stegte ål? Så bestil bord til denne aften, hvor vi tilbyder
friske stegte ål med stuvede kartofler, hjemmelavede rødbeder og
citron. Spis hvad du kan.

Forret:
Røget krondyr kølle m/ røræg, asparges og flutes
Buffet:
Vildt consommé m/ brioche
Vildtgryde m/ rodfrugtemos
Grydestegt vildand i flødesauce
Hare i rødvin m/ stegte kartofler og kål salat
Krondyr filet m/ spidskål og brombær
Rådyr medaljon m/ glaserede rødbeder
Grillet vildtsvine filet m/ svampe
Små krondyr hakkebøffer i vildtsauce
Rosa stegt zebrafilet m/ bløde løg
Grønkålssalat med æble, appelsin, tranebær og valnødder.
Waldorff salat
Tyttebær kompot
Brunede samt stegte kartofler
Saucer & Hjemmebagt brødsortiment
Desserttallerken

Pris pr. person kr. 398,-

Pris pr. person kr. 298,-

TAKE AWAY
Mølleburger
Stjerneskud

Arrangements kalender

Wienersnitsel

2. oktober

Vildtaften

kr. 398,-

10. oktober

Efterårs– aftenbuffet

kr. 248,-

11. oktober

Dyrefodring kl. 11.00+Søndag på Møllen

17. oktober

Efterårs– aftenbuffet

18. oktober

Dyrefodring kl. 11.00+Søndag på Møllen

23. oktober

Ålegilde – spis hvad du kan kr. 298,-

10. november

Mortensaften

27. november

Julefrokost

4. december

Julefrokost

kr. 248,-

kr. 258,-

5. og 6. december Julemarked

www.borbjergmill.dk ● info@borbjergmill.dk

20. december

Dyrefodring kl. 11.00+Søndag på Møllen

31. december

Nytårsmenu – UD AF HUSET
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