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

Borbjerg Mølle Kro

Det sker på Borbjerg Mølle Kro
Søndag 1. oktober kl 9 Golfturnering ”Borbjerg Open”
Fredag 27. oktober kl. 18.30 Vildtaften.
Fredag 10. november Mortensaften.
2. 3. 9. 10.16.&17. december: Jul på den gamle Mølle.

Vildtaften fredag 27.
oktober 2017 kl 18.30
Forret:
Fasansylte med hj.bagt knækbrød og gremolata
Buffet:
Skovduer med sellerisauce, krydret med rosmarin.
Hertil bagte æbler.
Krydderbraiseret vildsvin med ristet fennikel, krydret med hvidløg og salvie.
Jægergryde med røget spæk, selleri, porre og gulerod, tilsmagt med kommen.
Røget dyrekølle med emmental, hasselnøddekerner og havtornesyltetøj.
Hot vildtsuppe med bacon i tern. Dådyrkølle med kvædekompot og
savojkålsruller.
Hare risotto, krydret med timian, laurbærblade, hvidløg samt tør vermuth.
Glacerede kastanier med rosenkål. Rødkålssalat med vindruer og
pecannødder
Grønkålssalat med æble, appelsin, tranebær og valnødder. Bønnesalat med
bagte rødløg og cherrytomater
Waldorf salat. Tyttebærcompot. Brunede samt ovnbagte kartofler. Saucer.
Hjemmebagt brødsortiment.
Dessertbord:
Kastaniemousse med chokolade. Nøddetærte med syrlig vaniljecreme og
frisk frugt. Blåbær gele. Bagte marcipanæbler med hasselnøddeflager. Pris
pr. person 388 kr.

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

www.borbjergmill.dk, info@borbjergmill.dk
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Borbjerg Mølle Kro
Borbjerg Mølle Open søndag 1. oktober kl. 9
Velkommen til en turnering hvor alle med et handicap på 54 eller lavere,
kan deltage.
Ved manglende handicap, vurderes denne af turneringsledelsen
Tilmelding senest 3 dage før.
Pris 120 kr. incl. kaffe m/brød.

Jul på den gamle Mølle.
Mortensaften
10. november fra kl. 17 serverer vi
Lakseterrin med urter på salatbund, tomat, citron, balsamico glace, dild,
caviar, tuilles samt hj.bagt flutes
Gammeldaws Mortens and med hjemmelavet rødkål, svesker, hvide og
brunede kartofler samt skysauce
Ris a la mande med lun kirsebærsauce
Pris 1 ret 238 kr. 2 retter 278 kr. 3 retter 318 kr

På flg. lørdage og søndage 2. 3. 9. 10. 16. og 17. december arrangeres
nisseløb på Junglestien for familier med børn.
.
I tilslutning til løbet byder vi på en lækker frokostbuffet (kl. 12 – 14) på
de ovenstående datoer. Om søndagen byder vi også på vores berømte
kagebord (kl. 14.30 – 16.30) Nærmere information følger

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.

TILBUDSPRISER 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)
www.borbjergmill.dk, info@borbjergmill.dk
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