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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 Kro & Hotel

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.

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

”Søndag på Møllen”
Tilbring en søndag på Møllen med afstresning og god madJ
Frokostbuffet – Gåtur om Møllesøen – Stort ta’ selv kagebord.
Samlet pris for frokostbuffet og kagebord kr. 240,Pris for søndagsbuffet kr. 168,-

Bo og Spis – til samme pris fra kr. 875,- for 2 pers.
Ring og forhør om der er plads
Efter først til Mølle princippet.
Betal kun for værelset og få: overnatning, kaffe og kage, aftensmad (1ret) samt morgenbuffet helt gratis.

www.borbjergmill.dk ● info@borbjergmill.dk

Take Away
Mølleburger, Kyllingeburger, Stjerneskud og Wienersnitsel
Se priser og de lækre menuer på hjemmesiden

Motorcykel-, veteranbil- samt flytræf
Sidste tirsdag i månederne april-august.
27. april, 25. maj, 29. juni, 27. juli og 31. august
Disse dage tilbyder vi fra kl. 17:00 Biker Biksemad til 70,- kr. el. tarteletter Fra
kl. 19:00 GRATIS kaffe til de fremmødte
Borbjerg Møllevej 3 ● 7500 Holstebro ● Tlf. 97 46 10 10
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Biker, veteranbil- og fly træf
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Arrangements kalender 2021

Kom og få en hygelig aften med andre MC’er
Tirsdag d. 27. april 2021 kl. 17:00-20:00
🤩OPSTART - NU KAN VI ENDELIG FÅ LOV AT MØDES IGEN 🤩

21. april kl. 11:00

Genåbner efter Corona nedlukning

27. april

MC- Fly- og Veteran træf

1. maj

Fiskekonkurrence

GRATIS
kr. 298,-

9. maj – Aften åbent

Mors dag med aftens menu - følger

👀Vi byder velkommen til den sædvanlige BIKER TRÆF

22. maj

Pinsemenu - følger

Disse dage tilbyder vi fra kl. 17:00 Biker Biksemad til 70,- kr. el. tarteletter

23. maj

Dyrefodring kl. 11.00

25. maj

MC- Fly- og Veteran træf

Alle søndage

Søndag på Møllen

Fra kl. 19:00 GRATIS kaffe til de fremmødte
Følg myndighedernes retningslinier - Max 50 i en forsamling - Så spred jer:-)

Den store fiske dag

GRATIS

kr. 240,-

Frokostbuffet

12:00-14:00

kr. 168,-

Kagebord

14:30-16.30

kr. 100,-

🤩GRATIS FISKEKONKURENCE 🤩

LØRDAG DEN 1. MAJ 2021 KL. 07.00 - 12.00

Ændringer kan forekomme grundet COVID19

👀Vi byder velkommen til vores årlige fiskekonkurrence 1. maj 2021

Alle der ønsker at deltage i konkurrencen, skal være til stede senest kl. 8.

TAKE AWAY
Mølleburger

kyllingeburger

🏆Flot præmie til den, der får den største gedde på krogen inden kl. 12

Vis hensyn overfor dine med-fiskere og respekter deres behov for afstand

Stjerneskud

Wienersnitsel

Følg med på FB-siden. Der kan komme ændringer.

Knæk og Bræk fra Møllefolket❤

www.borbjergmill.dk ● info@borbjergmill.dk

Vi holder lukket fra søndag kl. 17:00 – mandag kl. 17:00
Mulighed for indtjekning på værelser mandag fra kl. 14:00
Borbjerg Møllevej 3 ● 7500 Holstebro ● Tlf. 97 46 10 10

