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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.

Borbjerg Mølle Kro
Sæt allerede et kryds i kalenderen flg. datoer:
Onsdag 5. juni: Farsdag
Søndag 9. og Mandag 10. juni: Pinse
Søndag 23. juni: Sct. Hans aften med midsommergrill, dansende båltale og

Gavekort

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

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

bål på tømmerflåde i Møllesøen
Tirsdag 25. juni: Mc og Fly træf
Fredag 28. og lørdag 29. juni: Stort Mc weekend-træf

Nyhed - Mad ud af huset

Se priser og de lækre menuer på hjemmesiden.

”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 pris
samme
fra kr.
Samlet
kunpris
kr. 225,pr.875,personfor 2 pers.

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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Farsdag
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Mc weekend-træf

Onsdag den 5. juni fra kl. 18.00
Fars dags menu: Wienerschnitzel og citronfromage

- Arrangementet er åbent for alle,
så kom og vær med til en hyggelig weekend

Fredag den 28. og lørdag den 29. juni

Pris 248,- kr. pr. person

Pinse - Kom til Borbjerg Mølle og se pinsesolen danse
Pinsemorgen søndag den 9. juni (kl. 8.00-10.00)
Udvidet morgenbuffet Pris 130 kr.
Søndag den 9. juni og mandag den 10. juni
Frokostbuffet (kl. 12-14) 168 kr.
Kagebord (kl. 14.30-16.30) 100 kr.
Frokost & Kagebord, samlet pris 240 kr.

Sct. Hans aften

Gratis snobrød + pølser til alle børn 17:30-20:00
Søndag den 23. juni kl. 17.30
Her er Sct. Hans ikke som alle andre steder, vi gentager nemlig succen fra
sidste år med dansende båltale af de 8-db. VM mestre Bjørn og Ashli professionelle dansere og medejere af kroen. Herefter bål på tømmerflåde
på Møllesøen. Ved terrassen/søen vil der være små bålsteder hvor børnene
kan hygge med snobrød og pølser.
17.30 Midsommergrill med grillede steaks og grillpølser
Tilbehør: Flødekartofler, kartoffelsalat, tomatsat, grøn salat,
hjemmebagt brødsortiment samt dessertbord og kaffe
19.30 Dansende båltale
19.45 Bålet tændes på møllesøen
20.00 Gratis kaffe samt tilkøb af sødt

Midsommergrill pris 248,- kr. pr. person - Børn ½ pris
www.borbjergmill.dk ● info@borbjergmill.dk

PROGRAM
Fredag:
14.00 Ankomst med gratis kaffe. Kage kan tilkøbes
17.00 Vi griller. Grillpølser og bøfsandwich, spis hvad du kan for 150,- kr.
Lørdag:
11.00-15.00 Mc tur på landevej/grusvej med besøg os WV museet i Ulfborg
15.00 Gratis kaffe. Kage kan tilkøbes
18.00 Vi griller. Grillpølser, lækker steak med salat og bagt kartoffel
Spis hvad du kan for 150 kr.
Lørdag aften LIVE musik med ”Danmarks Dårligste Kopiband” der spiller
populære sange fra 60’erne og op gennem tiden.
Overnatning kan ske i telt eller på kroens værelser
Pris incl. morgenmad:
Telt: 1 nat 100,- kr. - 2 nætter 150,- kr. - Værelser: Ring og forhør.
HUSK TILMELDING!

* Stort MC weekend-træf*
28. og 29. juni 2019
Motorcykel- fly og veterantræf på Borbjerg Mølle Kro & 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, kringle kan tilkøbes til kr. 25,Der er et begrænset antal pladser til vore arrangementer, så reserver gerne
bord allerede nu på 97461010 eller info@borbjergmill.dk
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