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
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”
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Det sker på

Borbjerg Mølle Kro
JANUAR 2019
International aften fredag den
18. januar 2019 kl. 18:30 ● kr. 398,Stor buffet med smagsoplevelser fra
den store verden
Det store jagtrejse show torsdag den
24. januar 2019 kl. 17:00-21:00 ● GRATIS
Stort jagtrejseshow
Jordomrejse på 2 hjul fredag den
25. og lørdag 26. januar 2019 ● kr. 275,Tag med på en Jordomrejse på 2 hjul - 7 timers spændende rejseforedrag.
For 11. gang inviterer vi til foredrag om mc-eventyr rundt i den store verden
samt hyggelig biker-snak og Biker Burger
Valentines aften torsdag den 14. februar 2019 kl. 18:00 ● fra kr. 248,En romantisk aftenl med middag i sterinlysenes skær

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,-

Møllens klipfiske aften fredag den 15. februar 2019 kl. 18:00 ● kr. 198,Kom og vær med til at starte en ny tradition op her på Møllen. Den store
klipfiskeaften med mandehørm, klipfisk og alt det klassiske tilbehør
Spis hvad du kan for 198 kr. Heri er inkluderet en snaps

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

Æ møll’kuens awten fredag den 8. marts 2019 kl. 18:30-22:00● kr. 248,Hyggelig aften med de gode gamle retter og harmonikamusik.

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
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Det store jagtrejseshow er en fantastisk mulighed for dig at blive inspireret til
en jagtrejse i udlandet. På showet kan du møde outfittere fra hele verden
samt en række af vores samarbejdspartnere indenfor jagtverdenen.
Du kan også møde rejsekonsulenterne personligt, og få kompetent vejledning
omkring din rejse. Overvejer du allerede en rejse, er det oplagt for dig at
komme og begynde planlægningen og måske få alt fastlagt.
Er du blot interesseret i en hyggelig samtale og en øl sammen med andre
jægrere, er du også hjertens velkommen.

GRATIS ARRANGEMENT

Jordomrejse på 2 hjul
Fredag den 25. og lørdag 26. januar 2019
Programmet er som følgende begge dage:
kl. 14.30 Esther Jensen fortæller om seneste mc-ture: Myanmar, New Zealand samt om en solotur
på 6.600 km tur rundt i 8 stater og 10 nationalparker i det vestlige USA.
Kl. 16.30 Rene Dybdal fortæller om en offroad tur rundt i Rwanda i Central Afrika. Rwanda er
landet med de 1000 bakker, smukke landskaber, fantastiske veje og et land der er ved at rejse
sig efter en tragisk historie (artikler i TouringNyt 7&8-2018)
Kl. 18.30 Der serveres Biker-Burger med ovnstegte pommes frites og coleslaw salat.
Kl. 20.00 Christine Kirkegaard og Martin Vange Larsen kørte i vinteren 2017/18 rundt i Sydamerika i
5 måneder. Efter at have købt 2 mc'er i Chile fortsatte de gennem Peru, Bolivia og Argentina
inden de efter 20.000 km. med eventyrlige oplevelser vendte tilbage til Chile og solgte
motorcyklerne.
Kl. 21.00 Pause hvor der serveres kaffe med gammeldaws æblekage

Det store jagtrejse show
Torsdag 24. januar 2018 kl. 17:00 – 21:00
www.borbjergmill.dk ● info@borbjergmill.dk

Man kan tilmelde sig til dele af arrangementet:
Pris for eftermiddagsforedragene incl. kaffe og kringle 75. kr.
Pris for aftenforedraget og burger 150 kr.
Pris for aftenskaffe med æblekage 50 kr.
Pris for overnatning i dobbelt værelse fra 875 kr. (2 pers) I enkelt værelse fra 675 kr.
Pris for overnatning i sovesal med egen sovepose og liggeunderlag 200 kr.
Overnatningspriserne er incl. morgenmad
Tilmelding efter "først til mølle" princippet
på 97461010 eller info@borbjergmill.dk
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