Borbjerg Mølle Kro
Vi har en eventyrlig historie at fortælle……
Den forhenværende ejer af møllen gennem 31 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 55 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.

Borbjerg Mølle Kro

Det sker på Borbjerg Mølle Kro

2. halvår 2018
Tirsdag 31. juli og 28. august MC træf med BorbjergsBedsteBikerBiksemad

Kagebord

Fred. 24. August kl 18.30 Wine and Dine med Excellent Wine
Vi byder velkommen til en pragtfuld aften, hvor køkkenet har kreeret en 4
retters menu til fantastiske vine fra Excellent Wine

Husk vores store kagebord med
mindst 10 slags hj.bagt brød.
Alle søn- og helligdage året rundt kl.
14.30-16.30

Fred 28. september kl. 18.30 Elevaften
Vore 3 dygtige elever overtager denne aften køkkenet og byder på en
spændende 3 retters menu, hvor eleverne viser deres faglige kunnen.

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

Fredag 14. september kl. 18.30 Åle- og egnsretter
Tilberedt efter de goe gamle opskrifter
Fred. 5. oktober kl. 18.30 Vildtaften
Denne aften byder vi på et udvalg af vildtspecialiteteranrettet på buffet.
Søndag 7. oktober kl. 9 Borbjerg Open golfturnering.
Onsdag 31. oktober kl. 17 Halloween aften
Lørdag 10. november fra kl. 18
Mortensaften med gammeldaws andesteg
Nov/December: Julemarked, julefrokoster og julehygge.
2019:
International aften 18. januar.
Biker-week-end 25. og 26. januar.
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