Borbjerg Mølle Kro
Vi har en eventyrlig historie at fortælle……
Æ Møll´kuen gennem de sidste 30 år, Esther Jensen fortæller gerne
om møllens 600 års historie, om kørsel på motorcykel i 49 lande og
stater på 6 kontinenter, samt om SOS børnebyerne.
Esther er med i landsbestyrelsen i SOS børnebyerne, arbejder som
frivillig i SOS-børnebyernes lokalgruppe Midt/Vest, og har gennem
årene besøgt 52 SOS børnebyer i 33 lande.
Husk at møllen er et udflugtsmål i sig selv, så sæt god tid af til
besøget og få en elefantastisk oplevelse.

Rabat kupon:
Mølle-gæstekort.
Få et stempel hver gang I
besøger Møllen. Ved 5 stempler *
får I GRATIS søndags kagebord til
4 pers.
*gælder v/ køb på min. 500 kr. pr. besøg.

Kagebord
Husk vores store kagebord med
mindst 10 slags hj.bagt brød.
Alle søn- og helligdage året rundt kl.
14.30-16.30

Pris pr. person 100 kr.
Børn under 10 år ½ pris
Gratis for personer over 90 år

”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 240 kr.
Pris for søndagsbuffet uden kagebord kr. 168,-

Borbjerg Mølle Kro

Det sker på Borbjerg Mølle Kro
Sæt allerede et kryds i kalenderen flg. datoer:
Se vore pinse tilbud 4. og 5. juni
6. juni Nattergaleaften med aftenbuffet og vandretur omkring møllesøen
23. juni Sct. Hans aften med midsommerbuffet, båltale og bål på søen.
27.juni kl. 19 Bernhard Brunsgaard fra Ribe fortæller om en 26.000 km
lang motorcykeltur gennem Canada og Alaskas fantastiske natur

Til pinse når skoven står rigtig grøn ….
Pinsemorgen 4. juni (kl. 8-10)
Udvidet morgenbord kr. 135 kr.
4. og 5. juni (1. og 2. pinsedag)
Ta´ selv frokost- samt kagebuffet.
Frokostbuffet (kl. 12-14) 168 kr.
Ta selv kagebord (14.30 – 16.30) 100 kr.
Samlet pris som ”Søndag på Møllen” 240 kr.
Vore populære ”Søndag på Møllen” arrangementer byder vi på
de fleste søn- og helligdage – året rundt Også Kr. Himmelfartsdag 25. maj

Bo ogSamlet
Spis – til
samme
875pr.
kr. person
for 2 personer
pris
kun pris
kr. fra
225,-

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.

Gavekort
Glæd en af dine nærmeste – giv et gavekort til Borbjerg Mølle Kro.

www.borbjergmill.dk, info@borbjergmill.dk

Sct. Hans aften 23. juni
Fra kl 18 Midsommerbuffet 275 kr.
Kl. 21 Båltale ved skoleleder på Borbjerg skole Martin
Faurholt, derefter bål på tømmerflåde på møllesøen.
Efter bålet kan der købes kaffe med 3 slags brød til 85 kr.
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Borbjerg Mølle Kro
Årets nyhed:

Nu kan man overnatte i Bush Camp på Borbjerg Mølle Kro. I Bush
Campen er der 5 sovepladser fordelt i 2 dobbeltværelser samt i
opholdsrum med el varme
samt badeværelse med brus.
Beliggende idyllisk ved
Bomasøen og Togunaen i
tørvemosen. Endvidere
parkeringsplads til 1 bil eller 2
motorcykler.
Der er mulighed for at bestille
en Bush-grill-kurv, som kan
nydes i Togunaen hvor der er
overdækkede siddepladser
samt hængekøjer til at tage en
slapper i.
Mangler du en unik gaveide, udsteder vi gerne et GAVEKORT på et
ophold. Se mere på www.borbjergmill.dk under AFRIKA

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT

Tilbud på green fee til Borbjerg Mølle Golf:
Voksne:
Dagkort
100 kr. Junior (under 17 år)
65 kr.
10 turs kort: Voksne 650 kr. Junior (under 17 år) 450 kr.
10 turs kortet er personligt og der kan højst tages 2 klip pr. dag.
Pakkepris for grupper på min. 12 personer:
Greenfee, udstyr, træningsbolde, tees, 2 stk. hvide bolde 150
kr.
Forhør om muligheder for træner
Benyt dette tilbud til at komme og spille på et af landsdelens
flotteste Pay and Play baner med 3 par 4 huller samt 6 par 3
huller, anlagt i et bakket terræn med søer, vandløb, mosehuller
samt morænebakker.

www.borbjergmill.dk, info@borbjergmill.dk

Borbjerg Mølle Kro
For de motorcykel interesserede har vi Motorcykel- og Flytræf sidste
tirsdag i månederne april-august: 25. april, 30. maj, 27. juni, 25. juli
samt 29. august. Borbjergs bedste biker biksemad alle aftener fra kl. 17.
27. juni kl. 19.00 Fra Kalvslund til Klondyke. Kom med Bernhard
Brunsgaard fra Ribe på en 26.000 km lang motorcykeltur gennem Canada
og Alaskas fantastiske natur - fra Nova Scotia i øst til Vancouver Island i
vest, gennem Alaska og Yukon ad øde grusveje nord for polarcirklen ved
Beaufort havet og camping blandt bjørne, ulve og elge. 50 kr. incl. kaffe
og kage.
Når en dør lukkes - åbnes en anden
er titlen på en bog, som kromutter Esther
Jensen har skrevet. En fortælling om
hvordan man ved at tage kørekort til
motorcykel kan påbegynde en ny livsstil, når
man som 55 årig bliver enke efter 32 års
ægteskab og på denne måde bevæger sig ud
i en verden fyldt med nye oplevelser. 100
sider med livserindringer og rejseoplevelser.
Pris 98 kr.

I juni gælder vore ”Bo og Spis” tilbud andre ugedage end
søndage. Ring og hør om ledige datoer med gratis aftensmad.
Hvis ankomst er en søndag er det store kaffebord også gratis.

Endnu et af vore GRATIS ARRANGEMENTER

Nattergaleaften tirsdag 6. juni:
Fra kl. 18- 19.30 Nattergale-buffet 168 kr. (husk bordreservation)
Kl. 19.30 Vandretur omkring møllesøen. Leif Novrup er turleder.
Ved 21 tiden byder møllen på GRATIS aftenkaffe m/brød.
Hvis vi ikke har hørt nattergalen ved møllesøen, er der mulighed
for at køre til Brødbæk enge i egne biler for at høre den dette
sted.
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