Borbjerg Mølle Kro
Vi har en eventyrlig historie at fortælle……
Æ Møll´kuen gennem de sidste 31 år, Esther Jensen fortæller gerne
om møllens 600 års historie, om kørsel på motorcykel i 52 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.

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
Onsdag 14.februar: Valentines aften
Fredag 2. marts kl. 18.30 Æ Møll´kuens Awten.
29. marts – 2. april Påske på Borbjerg Mølle Kro

Æ møll´kuens awten
Fredag 2. marts 2018 kl. 18.30
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.

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

www.borbjergmill.dk, info@borbjergmill.dk

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

Borbjerg Mølle Kro
En romantisk aften i stearinlysenes skær
Valentines aften 14. februar serverer vi fra kl. 18

Bruchetta
med røget dyrekølle
Spinat roulade med rejer
og røget laks fra møllens
rygeovn, hertil dressing
og hjemmebagt brød

Borbjerg Mølle Kro
Påske på Borbjerg Mølle Kro
Skærtorsdag 29. marts
Frokostbuffet kl.12-14 Kaffebord kl. 14.30-16.30 Aftenbuffet kl. 18 – 21
Langfredag 30. marts:
Frokostbuffet kl.12-14 Kaffebord kl. 14.30-16.30 Aftenbuffet kl. 18 – 21
Påskelørdag 31. marts: Frokostbuffet kl 12-14 Aftenbuffet kl. 18 - 21
Påskedag 1. april
Frokostbuffet kl 12-14 Kaffebord kl. 14.30-16.30 Aftenbuffet kl. 18 - 21
2. Påskedag 2. april Frokostbuffet kl 12-14 Kaffebord kl. 14.30-16.30
Priser

Frokostbuffet 168 kr. Kagebord 100 kr. Aftenbuffet 248 kr.
Tilbud frokostbuffet og kagebord 240 kr. Vi kalder det
”Søndag på Møllen”

Grillet oksemørbrad med gulerods puré, stegte
svampe, pommes parisienne, årstidens grønt samt
pebersauce

Vores Emu hun startede først
i februar med at lægge flotte
irgrønne æg. Udrugningen og
opfostringen af kyllinger er
hannens arbejde. Æggene
vejer ca. 600 gram og er
næsten lige så store som
strudseæg.
Det tager hannen 56 dage at
udruge æggene, og i denne
periode spiser hannen ofte slet
ikke og kan tabe omkring 8
kg af sin vægt. Måske
kommer der små emu
kyllinger til påske

Nøddekurv med is, frugt og hindbær coulis
1
2
3
4

ret
retter
retter
retter

238 kr
278 kr
318 kr
358 kr

Til alle værelsesgæster er menuen incl. et glas bobler som
velkomstdrink
På billedet ses hannen ruge.
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