Det sker på 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.

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

Det sker på Borbjerg Mølle Kro

Kagebord

Stort kagebord med mindst
10 slags hjemmebag.
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,-

Borbjerg Mølle Kro
Æ møll’kuens awten
fredag den 8. marts kl. 18:30-22:00
● kr. 248,Hyggelig aften med de gode gamle
retter og harmonikamusik.
Vild med dans på Møllen
lørdag den 9. marts kl. 17:30-22:00
● kr. 268,Festlig aften med flotte danseshows, og
hvor du får mulighed for, at blive budt
op til dans af de verdenskende 8dobbelt verdensmestre
Bjørn Bitsch og Ashli Williamson.
En aften du ikke vil gå glip af.
Frokostbuffet + kagebord + aftensmenu:
Skærtorsdag d. 18. april
Langfredag d. 19. april
Påskelørdag d. 20. april
Påskedag søndag d. 21. april
2. påskedag mandag d. 22. april
Familiedag med dyrefodring: Påskedag søndag den 21. april +
2. påskedag mandag d. 22. april kl. 11:00 ● GRATIS

* Borbjerg Mølle SØ-FESTIVAL*
Nyt tiltag 28. + 29. juni 2019 / MC-FESTIVAL med musik

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

Motorcykel- fly og veterantræf på Borbjerg Mølle kro og Hotel
Sidste tirsdag i månederne april - september
Disse dage tilbyder vi fra kl. 17.00 Biker Biksemad med spejlæg til kr. 70,Fra kl. 19.00 GRATIS KAFFE, kringe kan tilkøbes til kr. 25,-
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Æ møll'kuens awten
Fredag den 08. marts kl. 18.30

Hyggelig aften med de gode gamle retter, harmonikamusik af Jens Madsen og
fællessange.
Hvem har ikke sagt ... "Mor serverede altid ...." eller "På denne årstid fik vi ofte ..." Der er
en vis hygge over disse bemærkninger, hvor vi samtidig tænker tilbage på dengang.
Her på den gamle Mølle ynder vi at bevare de gode gamle mad traditioner i
Danmark.
Derfor har vi gennem mange år afholdt denne aften, hvor vor gode
møllespecialiteter såsom møllegryde, møllebøf, mølleschnitsel, tarteletter og meget
mere serveres på en indbydende buffet incl. dessert.

Spis hvad du kan for 248 kr. pr. person

Vild med dans på Møllen
Lørdag den 09. marts kl. 17:30

Her får du en helt enestående mulighed for at se flotte danseshows og at danse med
nogle af Danmarks dygtigste dansere
Det er nemlig det verdenskendte dansepar og 8-dobbelte verdensmestre Bjørn Bitsch
og Ashli Williamson der denne aften byder op til dans.
Ashli Williamson har ligeledes deltaget som en af de professionelle dansere i Vild med
dans tilbage i 2008, hvor hendes dansepartner var Søren Bregendal.
Grib chancen, inviter vennerne med til en festlig aften og lad nogle af verdens
bedste dansere byde dig op til dans.
Programmet ser ud som følgende:
17.30 Velkomstdrink
18.00 Forret og første danseshow
18.30 Buffet
19.30 Dans
21.00 Kaffe/the, dessert samt 2. danseshow
21.30 Dans

Pris pr. person kr. 268,Denne pris inkluderer velkomstdrink, forret, buffet, dessert samt kaffe/the.

Skærtorsdag 18. april:
Frokostbuffet kl.12.00 - 14.00
Kaffebord kl. 14.30 - 16:30
3-retters aftenmenu kl. 18.00 – 21:00
Langfredag 19. april:
Frokostbuffet kl.12.00 - 14.00
Kaffebord kl. 14.30 - 16:30
3-retters aftenmenu kl. 18.00 – 21:00
Påskelørdag 20. april:
3-retters aftenmenu kl. 18.00 – 21:00
Påskedag 21. april:
Frokostbuffet kl.12.00 - 14.00
Kaffebord kl. 14.30 - 16:30
3-retters aftenmenu kl. 18.00 – 21:00
2. Påskedag 22. april:
Frokostbuffet kl.12.00 - 14.00
Kaffebord kl. 14.30 - 16:30
3-retters aftenmenu kl. 18.00 – 21:00

Frokostbuffet kr. 168,- Kagebord 100 kr.(Samlet. kr. 240,-)
Aftenmenu:
3-retter kr.348,2-retter kr.298,1-ret kr.248,Der er et begrænset antal pladser, så reserver gerne bord allerede nu på
Tilbudeller
frokostbuffet
og kagebord 240 kr.
97461010
info@borbjergmill.dk

Vi kalder det ”Søndag på Møllen”

www.borbjergmill.dk ● info@borbjergmill.dk
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