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 50 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,-

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

Borbjerg Mølle Kro

Det sker på 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 gaveide,
udsteder vi gerne et
GAVEKORT på et ophold.
Se mere på
www.borbjergmill.dk under
AFRIKA

NYE PRISER PÅ GOLF
Green Fee KUN 100 kr. for et dagskort (65 kr. for juniorer u/17 år)
Banen er udfordrende og har 3 par-4 huller og 6 par-3 huller.
Vi har også 10 turs kort, hvor man kan tage en kammerat med
(højst 2 klip pr. dag. Pris 650 kr. (450 kr. for juniorer u/17 år)
I visse perioder 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.

Borbjerg Møllevej 3, Borbjerg, 7500 Holstebro, Tlf. 97 46 10 10

