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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
Læg jeres besøg forbi Borbjerg Mølle Kro og få en unik naturoplevelse
kombineret med lækre smagsoplevelser.
Køkkenet har åbent alle ugens 7 dage fra 11-21, så bestil bord eller kig forbi.

Gavekort

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

Kagebord

Se kalenderen for resten af året her i folderen.

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

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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Beer & Barbecue
Fredag den 23. august kl. 18.00
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Arrangements kalender
23. august

Beer & Barbecue (ølsmagning)

Kom og få en inspirerende øloplevelse når Klaus Bang fra fantombryggeriet
Bang & Harbo kommer og fortæller om og giver smagsprøver på 6 af
bryggeriets spændende øl:

27. august

MC- og fly- og veterantræf

13. september

Elevaften

* The Londoner, Golden Ale
* Weisse Thilde, Weizen
* Biere de Boules, American Pale Ale
* Tremendous, American Brown Ale eller Dark Vader, Schwarzbier
* Peach Hammer, New England Dubbel Ipa
* Sort Soma, Imperial Stout

24. september

MC- og fly- og veterantræf

27. september

Ålegilde – spis hvad du kan

kr. 248,-

4. oktober

Vildtaften

kr. 398,-

12. oktober

Efterårsbuffet – aftenbuffet

kr. 248,-

13. oktober

Gratis dyrefodring kl. 11.00

19. oktober

Efterårsbuffet – aftenbuffet

20. oktober

Gratis dyrefodring kl. 11.00

22. oktober

Stegt flæsk – spis hvad du kan kr. 168,-

25. oktober

Klipfiskeaften

kr. 198,-

10. november

Mortensaften

kr. 258,-

26. november

Stegt flæsk – spis hvad du kan kr. 168,-

Fredag den 13. september 18:00

30. november

Julefrokost

Vores dygtige elever Kenneth Mørch Kristensen og Michelle Petersen overtager
denne aften køkkenet og byder på en spændende 3-retters menu. Info følger.

7. og 8. december

Julemarked

7. december

Julefrokost

17. december

Stegt flæsk – spis hvad du kan kr. 168,-

22. december

Gratis dyrefodring kl. 11.00

31. december

Nytårsmenu

Smagning af 6 øl, som naturligvis også kan købes denne aften, sammen med
en barbecue menu bestående af ene hjemmelavede retter:
Øl-marineret svinekøller, BBQ Spareribs, Hvidløgsmarineret kyllingelår
Coleslaw, Mixet salat m/ bær og nødder samt dressing
Krydret kartoffelbåde, Flødekartofler samt brødsortiment
Pris pr. person for menu og smagsprøver kr. 298,-

Elevaften

MC- Fly- og veterantræf
Sidste tirsdag i hver måned fra april - september
Disse dage tilbyder vi fra kl. 17.00 feks. Bøfsandwich/ kyllinge paella/
Biker Biksemad med spejlæg til kr. 70,-

kr. 248,-

Der er et begrænset antal pladser til vore arrangementer, så reserver gerne bord allerede nu på
97461010 eller info@borbjergmill.dk

Fra kl. 19.00 GRATIS KAFFE, kringle kan tilkøbes til kr. 25,www.borbjergmill.dk ● info@borbjergmill.dk

kr. 298,-

Borbjerg Møllevej 3 ● 7500 Holstebro ● Tlf. 97 46 10 10

