Borbjerg Mølle Kro

Det sker på

Vi har en eventyrlig historie at fortælle……
Velkommen til en tur ind i et eventyr af historie, smags- & naturoplevelser
Borbjerg Mølle's historie går mere end 600 år tilbage, og der har ligeså
længe været registreret erhverv på stedet. Det gør Borbjerg Mølle til en
af Danmarks ældste virksomheder og den gamle vandmølle kører stadig
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. Kr. 500,- pr besøg

Borbjerg Mølle Kro

Kagebord

Husk vores store kagebord med
mindst 10 slags hjemmebagt
brød.
Alle søn- og helligdage året rundt
kl. 14:30-16:30
Pris pr. person kr. 100,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 kr. 240,Pris for søndagsbuffet uden kagebord kr. 168,-

Bo og Spis – til samme pris fra kr. 875,- for 2 pers.
Samletåret
prisrundt
kun samt
kr. 225,person Ring og forhør
Gælder alle søndage
vissepr.
hverdage.
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

Borbjerg Mølle Kro
Fredag 14. september kl. 18:30 Åle- og egnsretter
Tilberedt efter de go’e gamle opskrifter
Tirsdag 25. september fra kl 17:00
Aller sidste MC-TRÆF i år
Fredag 28. september kl. 18:30 Elevaften
Vores elever står for menuen denne aften
Fredag 5. oktober kl. 18:30 Vildtaften
Denne aften byder vi på et udvalg af vildtspecialiteter anrettet på buffet
Søndag 7. oktober kl. 9:00
Borbjerg Open golfturnering
Onsdag 31. oktober fra kl. 17:00 Halloween aften
Hvor vi har en uhyggelig lækker børnemenu
Lørdag 10. november fra kl. 18:00
Mortensaften med gammeldaws andesteg
Fredag 23. november fra kl. 17:30
Dans på Møllen: 3-retters menu, dans og hygge
Lørdag 24. november, 1. og 8. december kl. 18:30
Stor julebuffet med musik og dans
International aften 18. januar 2019 kl. 18:30
Smagsoplevelser fra den store verden
Biker-weekend 25. og 26. januar 2019
Spændende rejseforedrag, bikerhygge og BikerBurger
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Borbjerg Mølle Kro

Elev aften

Åle- og egnsretter

28. september kl. 18:30

14. september kl. 18:30

Vore 3 dygtige elever overtager denne aften køkkenet og byder på en
spændende 3 retters menu, hvor de viser deres faglige kunnen.

Forret:
Rulle ål med farmors salat og groft brød
Buffet:
Ål i gelé
Åleæggekage
Frikadeller med stuvet hvidkål
Svinekam med brunkål
Sprængt oksebryst med peberrods sauce
Grøntsagsstuvning med stegt flæsk
Lobescoves med hakket persille og koldt smør
Desserter:
Bondepige med slør
Rabarber trifli
Citron fromage

Forret:
Citrusbagt mørksej, rucola, bagt tomat, honning/lime dressing og
rugbrødstuille
Hovedret:
Kalvemørbrad m. Syrlig æblepure, glaseret rødbede, sprødt grønkål og
brombærsauce. Hertil bagt kartoffel m. Karl Johan smør
Dessert:
Gateau Marcel, cognac flamberede blommer, blomme coulis,
krystaliseret mørk chokolade og skovsyre

Pris for 3 retter 298,- kr.

Pris pr. person 248,- kr.

MC-TRÆF
Tirsdag 25. september 2018 fra kl. 17:00
Allersidste MC-træf i år
Nyt tiltag i juni 2019 * MS-FESTIVAL* med musik
Dato mm offentliggøres senere

www.borbjergmill.dk ● info@borbjergmill.dk

Jul på den gamle Mølle
Lørdag 24. november,
Lørdag 1. og lørdag 8. december kl 18:30
Stort Julebuffet:
med musik og dans. Pris kr. 348,Vi leverer også juleretter ud af huset
Julemarked: 15.+16. og 21.+22. december
Nytårsaftensdag 31. december: Leverer vi mad ud af huset fra kl. 12:00–17:00
Vi holder julelukket fra 22. december kl. 20:00 til 2. januar kl. 8.00
Der er åbent for værelsesudlejning uden morgenmad i hele perioden
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