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 51 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 53 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.

Borbjerg Mølle Kro

Det sker på Borbjerg Mølle Kro
19. & 20. januar Biker-weekend med
rejseoplevelser på 2Wheels
Fredag 2. februar kl. 18.30
Gastronomisk jordomrejse.
Fredag 2. marts kl. 18.30
Æ Møll´kuens Awten.

Tag klodens fremmede kulturer til bords og besøg en verden af smagsoplevelser

Fredag 2. februar kl. 18.30 inviterer vi endnu engang på en

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

Gastronomisk jordomrejse.
Tallerken anrettet forret med Hua Hin Highway rolls
Buffet:
Thailand: Tum Yum suppe med rejer, krydret med koriander, galanga rod, kokos
og citrongræs
Sydafrika: Python snack
Polen: Rødvins marineret vildsvin m/ bacon
Australien: Kænguru, krydret med ingefær
Sverige: Elg ruller i flødesauce.
Zanzibar: Boku Boku med oksekød, ingefær,
spidskommen, chile og hvidløg.
Etiopien. Berbere-kylling med lime- og persille couscous
Laos: Laotisk agurkesalat krydret med hvidløg og basilikum
Indien: Lamb curry, tilsmagt med nelliker, kardemomme,
kanel, ingefær og koriander
Kenya: Zebra bøffer med rodfrugt og timian sauce
Portugal: Bachalhau klipfisk m/piripiri peber og koriander
Tyskland: Sauerkraut med svinekøller
Tyrkiet: Osmannish kebab
Brød- og kartoffelvarianter
Desserter:
Madagascar: Panna cotta med baobab frugt pulver.
USA: Mississippi mud pie
Belgien: Cookies med Buffalo orme.
Italien: Tiramisu Amaretto.

388 kr.

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

www.borbjergmill.dk, info@borbjergmill.dk
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Æ møll´kuens awten
Fredag 2. marts 2018 kl. 18.30

Tag med på en Jordomrejse på 2 hjul
Fred. 19. eller lørd. 20. januar 2018
7 timers eventyr for 275 kr.

Hvor tit hører man ikke ”Mor serverede
altid…”
”På denne årstid fik vi ofte…” Der er en vis
hygge over disse bemærkninger og vi vil på
Borbjerg Mølle Kro gerne være med til at
bevare de gode, gamle madtraditioner i
Danmark.
Gennem årtier er folk strømmet til møllen for
at nyde vore møllespecialiteter som
møllegryde, møllebøf og mølleschnitzel.
Disse berømt retter anrettes på buffet
sammen med lokale egnsretter som f.eks
tarteletter med høns i asparges,
grønkålssuppe, kåldolmer samt
ruskomsnusk. Hertil kartoffelvarianter samt
hjemmebagt brødsortiment.
Desserten består af citronfromage, sveskekage samt kiksekage.
Spis alt det du kan for 245 kr.
Jens Madsen underholder på harmonika til fællessang
Bordreservation tlf. 9746 1010 eller
info@borbjergmill.dk

”Æ Møll´kuen” Margrethe,
der var gift med Christen Skjærlund Damgaard,
mølleren i Borbjerg Mølle
fra 1838 til 1872. Han var i 1871 med
til at oprette Borbjerg Sparekasse og
de følgende 21 år var Borbjerg Mølle
hjemsted for sparekassen.

www.borbjergmill.dk, info@borbjergmill.dk

For 10. år i træk inviterer vi til foredrag om mc-eventyr rundt i verden
samt hyggelig biker-snak. Programmet er ens både fredag og lørdag.
Kl. 15 Velkomst ved Esther Jensen med en lille fortælling om biker-suset
fra den store verden. Hertil kaffe med hjemmebagt kringle.
Kl. 16 Billedkunstner Bjarne v.H.H.Solberg har været på en 6 ugers
MotorCykel journey rundt i Burma dette forår. Han vil vise fotoer og
fortælle om sit møde med dette fattige
eventyrland fyldt med forgyldte bladguld Pagoder,
Stupa’er og Buddha figurer. Det er Bjarnes 8.
MC.journey rundt i Asien, så han vil også fortælle
lidt om de udfordringer, man kommer ud for, når
man rejser alene og på
motorcykel.
Kl.18. Der serveres
Biker-Burger med ovnstegte pommes frites og
coleslaw salat.
Kl.19.30 Ingeniør og Adventure rider Allan
Henneberg fortæller om MC kørsel og trækker
en linje fra deltagelse i Race to Dakar til
hastigheds forsøg på Bonneville saltsletten på en Veteran MC.
Pause ca kl. 20.45, hvor der serveres kaffe m/ æblekage.
Man kan tilmelde sig til hele arrangementet eller til dele af
arrangementet:
Pris for eftermiddagsforedragene incl. kaffe og kringle 50 kr.
Pris for burger og aftenforedraget 175 kr.
Pris for aftenskaffe m/æblekage 50 kr.
Pris for overnatning i dobb.værelse fra 875 kr.(2 pers.) I enk.værelse fra
675 kr.
I sovesal med egen sovepose og liggeunderlag 200 kr.
Overnatningspriserne incl. morgenmad.

Husk også Valentines aften 14. februar.
En romantisk aften i stearinlysenes skær
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