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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

”Søndag på Møllen”

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

Bo og Spis – til samme pris fra kr. 875,- for 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

Take Away

Møllburger, Kyllingeburger, Stjerneskud og Wienersnitsel
Se priser og de lækre menuer på hjemmesiden

Motorcykel-, veteranbil- samt flytræf

Sidste tirsdag i månederne april-august.
27. april, 25. maj, 29. juni, 27. juli og 31. august
Disse dage tilbyder vi fra kl. 17:00 Biker Biksemad til 70,- kr. el. tarteletter Fra
kl. 19:00 GRATIS kaffe til de fremmødte
Borbjerg Møllevej 3 ● 7500 Holstebro ● Tlf. 97 46 10 10

Det sker på Borbjerg Mølle Kro & Hotel

Valentinsmenu som take away

Det sker på Borbjerg Mølle Kro & Hotel

Arrangements kalender 2021

Søndag d. 14. februar 2021 fra kl. 17:00-18:30
Tag kæresten, konen eller manden under armen og besøg den idylliske
Borbjerg Mølle Kro til en romantisk gåtur. Vi har specielt til lejligheden
sammensat denne lækre takaway menu, så maden er nem til aften.

14. februar

Valentinesaftens menu

1. marts

Genåbner efter Corona nedlukning

5. marts

Foredrag af Esther Jensen

Hovedret: Kalvemørbrad m/ gulerodspuré, bagt kartoffel m/ kryddrsmør,
rødvinssauce samt årstidens sauterede grøntsager

19. + 20. marts

Bikerweekend – jordomrejse på 2 hjul kr. 275,-

26. marts

Klipfiskeaften

Dessert: Chokoladekurv m/ rørt is, friske eksotiske frugter & hindbærcreme

1.-5. april

Påske menu - følger

9. april

Foredrag m/ Søren ”lomme” Larsen

Pris pr. person for en 2-retters menu 198 kr.

Biker arrangement

Jordomrejse på 2 hjul – 7 timers mc eventyr

Fredag d. 19. og lørdag d. 20. marts 2021 kl. 14:30-22:00
Når man ser ud af vinduet i øjeblikket, indbyder det ikke lige til en motorcykel
tur, og der er længe endnu til foråret. Der er dog et lyspunkt, for vi gentager
succesen med biker-foredrag til januar😊
For 13 år i træk byder vi på Borbjerg Mølle Kro & Hotel til Biker-week-end i den
kolde vintertid
Vi inviterer til en jordomrejse på 2 hjul, hvor der er mulighed for at få en
hyggelig bikersnak og hvor vi har 3 foredrag på programmet:
Esther Jensen, tidligere kromutter på Borbjerg Mølle Kro, har gennem årene
fortalt om MC ture rundt i verden. Esther vil her fortælle om en solotur på
6.500 km gennem 8 stater og 12 nationalparker i det vestlige USA
Agnes Plesner Skårup, besluttede sig som 21årig til at køre Australien rundt på
motorcykel – en rejse på 25.000km, som varede 9 måneder
Marius Gaurilcikas, fortæller om en vild MC tur over Himalaya fra Nepal til
Tibet i august 2018. Turen gik fra Nepals hovedstad Kathmandu til Lhasa i
Tibet
Programmet er det samme fredag 19. og lørdag 20. marts 2021, og tilmelding
er efter ”først til mølle” princippet

TAKE AWAY

Livet som pensioneret kromutter

kr. 138,kr. 198,-

Havets Helte
23. april

kr. 138,-

Foredrag af Bjørn Bitsch og Ashli Williamson
Danseglæde er livsglæde

kr. 138,-

16. april

Fiske- og Skaldyrsbuffet

23. april

Foredrag af Bjørn Bitsch og Ashli Williamson
Danseglæde er livsglæde

27. april

MC- Fly- og Veteran træf

1. maj

Fiskekonkurrence

9. maj

Mors dag med aftensbuffet

22. maj

Pinsemenu - følger

23. maj

Dyrefodring kl. 11.00

25. maj

MC- Fly- og Veteran træf

Alle søndage

Søndag på Møllen

TAKE AWAY

kr. 298,kr. 138,-

kr. 298,GRATIS
kr. 240,-

Frokostbuffet

12:00-14:00

kr. 168,-

Kagebord

14:30-16.30

kr. 100,-

Mølleburger
kyllingeburger
Stjerneskud

Ændringer kan forekomme grundet COVID19

Wienersnitsel

Pris pr. person 275 kr.
www.borbjergmill.dk ● info@borbjergmill.dk

kr. 198,-
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