Borbjerg Mølle Kro
Vi har en eventyrlig historie at fortælle……
Den tidligere ”Møll´kuen”, 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 SOSbørnebyernes lokalgruppe Midt/Vest, og har gennem årene besøgt 55
SOS børnebyer i 33 lande. Husk at reservere tid til foredraget.
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.

Borbjerg Mølle Kro

Det sker på Borbjerg Mølle Kro
Juni 2018
Sæt allerede et kryds i kalenderen flg. datoer:
5. juni Fars dag
11. juni Nattergaleaften
23. juni Sct. Hans aften med midsommerbuffet, båltale og bål på
tømmerflåde på møllesøen.
24. juni ”Bo og spis” tilbud incl. foredrag
26. juni Motorcykel- og flytræf fra kl. 17
26. juni Foredrag: ”I Che Guevaras hjulspor”

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

Fra 1. juni byder vi på vores nye sommertiltag – udover vores a la
carte kort – på en overdådig og lækker fisketallerken med alt godt
fra havet – bl.a. vores hjemmerøgede laks fra møllens egen
rygeovn.
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Borbjerg Mølle Kro
Tirsdag 5. juni Fars dag
Fars dags menu:(kl.18-21) Wienerschnitzel og citronfromage 250 kr.

Nattergaleaften mandag 11. 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.

Borbjerg Mølle Kro
I april 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
F.eks. søndag 24. juni :
Bo og spis tilbud incl. foredrag:
Kl.14.30-16.30
Ta´selv kagebord
Kl.18 Møllegryde
Kl. 19. v/ Villads Kok Mortensen: Livet langs Indiens landeveje
Overnatning incl. morgenmad.
Pris for 2 pers. i delt dobb.værelse 875 kr. Pris i enk. værelse 675 kr.

Pr. 1. maj er der sket ejerskifte på møllen. Esther Jensen har efter

For de motorcykel interesserede
har vi
Motorcykel- og fly træf sidste
tirsdag i mdr. maj-august
(29.5, 26.6, 31.7, 28.8) Alle
aftener fra kl. 17, hvor vi byder
på Borbjergs bedste biker
biksemad.
I forbindelse med træffet 26.6 er
der kl. 19 foredrag v/eventyreren
John Andersen, der sammen med Bodil Lisbeth Thomsen har kørt i
Che Guevaras hjulspor rundt i Sydamerika. Pris 50 kr. incl. kaffe
m/kringle.

www.borbjergmill.dk, info@borbjergmill.dk

31 år solgt møllen. Køberne er 2 vennepar, Malene og Mark
Harpøth samt Ashli Williamson og Bjørn Bitsch. Malene og Mark er
kendt i lokalområdet og vil lægge deres arbejdsdag på møllen
sammen med det allerede værende personale. Ashli og Bjørn, der
er professionelle
dansere under
TeamDanmark, vil
lejlighedsvis være på
møllen. De har 6 gange
opnået at blive
verdensmestre, hvilket
gør dem til de mest
vindende dansepar i
dansk historie.
Fra venstre Bjørn, Ashli, Esther, Malene og Mark
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