Det sker på Borbjerg Mølle Kro
Vi har en eventyrlig historie at fortælle……
Velkommen til en tur ind i et eventyr af historie, smags- & naturoplevelser

Det sker på Borbjerg Mølle Kro

Borbjerg Mølle Kro

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.

Nyhed - Mad ud af huset

Se priser og de lækre menuer på hjemmesiden.

Gavekort

Glæd en af dine nærmeste
– giv et gavekort til Borbjerg Mølle
Unik beliggenhed
Unikke oplevelser

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,-

Samlet
kun pris
kr. 225,pr. 875,personfor 2 pers.
Bo og Spis
– til pris
samme
fra kr.

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 helt gratis.

www.borbjergmill.dk ● info@borbjergmill.dk

Lørdag den 8. december fra kl. 18:30
Stor julebuffet med musik og dans
Den 15, 16, 21 og 22 december kl. 10:00-16:00
Hyggelig julemarked, kagebord alle dagene samt dyrefodring
Juleaften den 24. december fra kl. 14:00
Hold juleaften her på kroen
Nytårsmenu den 31. december kl. 12:00–16:00
Hent en lækker nytårsmenu hos os
Julelukket fra den 22. december kl. 20:00 til den 2. januar kl. 8.00
Der er dog åbent for værelsesudlejning uden morgenmad i hele perioden
International aften den 18. januar 2019 kl. 18:30
Stor buffet med smagsoplevelser fra den store verden
Biker-weekend den 25. og 26. januar 2019
Spændende rejseforedrag, bikerhygge og BikerBurger
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Stor Julebuffet med musik og dans

Juleaften på Borbjerg Mølle Kro

For både private og firmaer. Stor lækkker julebuffet med den gode
traditionelle julemad. Se hele menuen på hjemmesiden.

Er du/i nogen af dem, der ofte sidder alene juleaften, men gerne vil nyde en
god gammeldags og traditionel jul sammen med andre, så er Borbjerg Mølle
Kro måske stedet. På den 600 år gamle kro, er der i den grad de helt idelle
julerammer. Og vi gør vores absolut bedste til, at i får en glædelig jul.

Lørdag den 8. december kl. 18:30

Pris pr. person incl. musik og dans kr. 348,-

Jul på den gamle Mølle

Julemarked: 15.+16. og 21.+22. december 10:00-16:00
"Stalden" bliver tryllet om til et hyggeligt lille julemarked, med forskellige
kreative julevarer såsom juletræer, pileflet, honning, mjød, figurer i nålefilt,
grønlandsk kunsthåndværk, hjemmestrik, dekorationer, julekranse,
varmepumper og naturligvis alt i nisser og juletilbehør.
Kl. 11.00 er der mulighed for at hjælpe med dyrefodringen af æsler, emuer,
lamaer, gæs, geder, næsebjørne og silkehøns. Børnene vil elske det.
Alle 4 datoer tilbyder vi vores store søndagskagebord (Pris 100 kr.) eller der
kan købes frokost, gløgg og æbleskiver eller andet. Bestil gerne bord til
kagebordet.
Lav en hyggelig familiedag ud af det. Gå en tur om søen, kig på dyrene, tag
en tur med trækfærgen, bliv udfrodret på jorden er giftig banen, balancer
over hængebroen, bliv fodermedhjælper, bliv inspireret i boderne og nyd et
lækkert kagebord.

* MC-FESTIVAL*
Nyt tiltag i juni 2019 MC-FESTIVAL med musik.
Dato mm offentliggøres senere. Følg med på websiden eller facebook.

www.borbjergmill.dk ● info@borbjergmill.dk

Programmet ser ud som følgende:
14.00 Vi serverer gløgg og æbleskiver.
18.00 Vi byder på en lækker dansk julemiddag med juleand, flæskesteg, ris a
la mande, juleknas samt alt det gode klassiske tilbehør.
Sang og dans om juletræet for de der har lyst.
Overnatning i enkelt eller dobbeltværelser.
Morgenmadsbuffet den 25/12.
Pris for hele arrangementet inkl. overnatning 998 kr. pr. person
Pris for middag samt aftenskaffe med knas 498 kr. pr. person
Tillæg for enkelt værelse 250 kr.
Tilmeldingsfrist senest den 10. december
(min. 40 tilmeldinger for at arrangementet gennemføres)

Hent nytårsmenuen på Borbjerg Mølle

Gør nytårsmiddagen til en leg, hent en lækker menu, på Borbjerg Mølle Kro.
Afhentning mellem kl. 12 og 16. Vi har gjort klar – du tilbereder med lethed.
Forret: Møllens varmrøget torsk på sprød salat med rejer og asparges. Hertil
dressing og hjemmebagt brød
Mellemret: Tomat Cappuccino med creme fraiche
Hovedret: Marineret kalvemørbrad med ovnbagte rodfrugter, kartoffelgratin,
vindrue-/valnødde salat samt svampesauce
Dessert: Chokolade mousse med brændt hvid chokolade og bær
Pris pr. person for 4-retter kr. 298,-
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