Gourmet & Vinsmagning
ledige pladser

-få

Det er helt vildt.
Gourmet og vinsmagning
torsdag den 01.11.2018 kl.
18,00
Nu er det snart jagtsæson og derfor har vi valgt, at
efterårets gourmet-vinsmagning skal være med vildt.
Peter Boisen har fundet nogen spændende vine frem, som passer
lige til de vildtretter som køkkenet har sammensat.
Vi har igennem snart 10 år haft en gourmet-vinsmagning i
efteråret og en i 1. kvartal. I år var det tæt på ikke at
lykkes.
Vi havde simpelthen ingen fredage ledige. Men vi havde det
ikke godt med at skulle springe et så populært arrangement
over, så derfor holder vi det denne gang en torsdag.
Til gengæld kan jeg godt love, at det er et virkelig spændende
program som Peter Boisen fra Kjær & Sommerfeldt har fået sat
sammen og vi kommer lidt rundt i hele vinverden.
Aftenens program består af

MENU OG VINE
Starter:
Smørstegt toast med andelevermousse og

Portvinssky samt vildanderilette
Maison Albert Sounit, Crémant de
Bourgogne- Châtaignier Brut, Rosé,
Frankrig
Forret:
Kammusling i vildt consommè med spinat og
Carl Johan svampe
M. Chapoutier, Viognier de L`Ardèche,
Rhône 2016, Frankrig
Mellemret:
Røget fasanbryst med variation af tomat
og bær i kørvelcreme.
Clos Henri, Pinot Noir, Marlborough 2015,
New Zealand
Hovedret:
Krondyr filet med Parma, kartoffelselleripurè, ragoutsauce, kantareller og
rosenkål
Stag’s Leap Wine Cellars, Hands of Time –
Red Blend, Californien, Napa Valley 2015,
USA
Ost:
Udvalgte oste, med sylt og sprødt
Warre’s, Otima Colheita, Douro 2006,

Portugal
Dessert:
Æblekage med marcipan og saltkaramel.
Domdechant Wernersches Weingut,
Hochheimer Riesling – Spätlese, Rheingau
2014, Tyskland
Til slut servers der kaffe.
Pris per person for menu, vine og kaffe
kun 750,00 kr.
Som vi plejer kan vi tilbyde overnatning
til en yderst favorabel pris. 700,00 kr.
incl. morgenmad. Prisen er uanset om det
er et dobbelt eller enkeltværelse.
På gensyn på Bromølle Kro –Slagelsevej 78
— 4450 Jyderup

Bordbestilling på: 58250090 eller
mail@bromoelle-kro.dk
P.S Husk vi har kun 60 pladser så hurtig reservation tilrådes.

Jul med Peter Vesth
Jul med Peter Vesth & Venner
2018
Fredag den 14. december 2018
kl. 18,00
For 6. år i træk er vi så heldige, at kunne tilbyde jer alle
vores meget populære juleshow med Peter Vesth og Venner.
Peter Vesth er jo især kendt for sine mange fine sange og
store hits såsom ”Veras Vinterven”, ”En hel flaske rom”, ”I en
lille olivenlund”, ”Bare fire linjer” og mange flere. Peter
Vesth har bl.a. modtaget prisen som årets mandlige danske
sanger til Dansktop Prisen 2016. Kristian Rusbjerg er en af
Danmarks største harmonikaekvilibrister og mange kender ham
især for sine optrædener i Mariehaven.
Louise Espersen fra Thorning, er efterhånden en rutineret
sangerinde på trods af hendes unge alder.
Allerede som 13 årig stiftede vi bekendtskab med hende, da hun
i 2005 deltog i ‘Scenen er din’ på TV2 og i 2008 optrådte i
programmet ‘Talent’ med Gitte Hænning sange. Med sin fine sans
for det gamle danske sprog og accent, som hun via sin dejlige
sangstemme spredte ud til befolkningen, tog hun hurtigt plads
i manges hjerter. Blandt andet medførte det til, at Louise fik
udgivet sin første CD, med Gitte Hænning kopier, sammen med
Gitte Hænning.
Siden hendes debutalbum og TV-optræden har Louise Espersen
medvirket i flere forskellige musicals, blandt andet
Skatteøen, Ronja Røverdatter, Pippi, The Sound Of Music, Chess
og Les Miserable. Hendes vej har nu ført hende til et rigtig
godt samarbejde med Peter Vesth, hvor Louise har lagt kor og

sang på hans seneste udgivelse ”Vera”. En af sangene flyv
lille fugl, har blandt andet ligget i toppen af P5
dansktopliste i 15 uger og er blevet en rigtig ørehænger.
Derudover er den dygtige violinist og kontrabassist Steffan
Sørensen samt country guitaristen Henrik Skriver med til at
binde hele koncerten sammen.
Musikken bliver blanding af danske og amerikanske
juleklassikere såsom ”Winter Wonderland”, ”Nissernes
Vagtparade”, ”let it snow”, ”Julen har bragt velsinet bud” og
mange flere. De vil blive krydret med Peter Vesth
juleklassikere som ”Julemusen Julius”, ”Veras Vinterven” og
”Et lille lys”
Så skulle julestemningen være sikret.

Vi starter som vi plejer med vores store,
dejlige julebuffet med alle de kendte og
populære, hjemmelavede juleretter,
hvorefter Peter Vesth og hans Venner går
på scenen.
Pris per person kun 430,00 kr. per person
for både julebuffet og juleshow .
Efter showet er der mulighed for en slutte af med lidt hygge i
restauranten til kl. 24,00.

Bestil billetter her
Eller du kan købe billetterne på kroen.
Overnatning i forbindelse med juleshowet kun 700,00 kr. incl.
morgenmad, uanset om det er et dobbelt eller enkeltværelse.
Værelser kan kun bestilles på kroen og ikke som en note i
billetbestillingen.

Humørekspressen
Humørekspressen
Fredag den 08. februar 2019
kl. 18,00
Forestil dig lyden af Jukeboks, brunt bodega, skummende øl,
livets glæder og sorger fortolket af en håndfuld af Danmarks
dygtigste musikere og sangskrivere, så har du en ide om hvad
Humørekspressen er. Første single er den ufatteligt
ørehængende ”Godter På Vej” .
Humørekspressen består af fire medlemmer: Frandsen (aka
Pharfar) Krølstrup (aka Klumben)Strejferen (aka Chapper) og
Peber (aka. Peter Lützen fra Panamah) der er dedikeret til
humørmusik inspireret af traditionerne fra guldalderen i Dansk
Toppen fra 70erne. Musikken kredser om
positive emner som venner, fest og kærlighed men også hårde
tider som skilsmisse og ensomhedfor humør kan jo både være
godt og dårligt. De fire medlemmer har alle en imponerende
baggrund indenfor musik og underholdning, med platinsælgende
hits, prestigefyldte priser og
utallige sceneoptrædener.
Humørekspressen er et band, hvor alle spiller og synger og alt
er live. Leveringen er i skabet og bandets glæde ved musikken
smitter publikum. I 2018 vandt de Årets dansktop album, ved
Dansktop Prisen i Herning. Det bliver med garanti ikke
kedeligt.
Vil du allerede nu se lidt til de fire friske fyre så klik HER

Vi starter som vi plejer med en dejlig
menu bestående af:
Kyllinge rillette med estragon,
estragonsne, syltet rødløg og svampemayo.
Kalvefilet med mild pebersauce,
krydderkartofler, grovgrønt med feta og
rødbedesalat med balsamico.
Pris for menu og koncert 425,00 kr.

BESTIL BILLETTER HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup – Tlf:
58250090
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst favorabel
pris 700,00 kr. incl. morgenmad pr. værelse, uanset om det er
et enkelt eller dobbeltværelse.
Værelserne bestilles ved henvendelse direkte til kroen og kan
IKKE bestilles ved billetbestillingen.
I kan sagtens komme til at sidde sammen, selv om billetter er
bestilt af forskellige. Dette skal bare meddeles senest 14
dage før.
Vi glæder os til at byde jer velkommen hilsen
Bettina & Jan samt alle vores dygtige medarbejdere.

Søs
Fenger
julekoncert
23.11.2018 Udsolgt
JULEKONCERT MED SØS FENGER.
UDSOLGT
Fredag den 23. november 2018 kl.
18,00
Søs Fenger nyder den helt særlige stemning når hun spiller
julen ind og åbner nu derfor som noget helt nyt dørene til
hendes helt private julerepertoire.
Til koncerten vil du kunne opleve Søs helt tæt på i både
julesange og salmer sammen med hendes egne og kendte sange,
som selvfølgelig også vil være med på repertoiret.
Søs tilføjer sangene små anekdoter og tanker om Julen,
traditionerne som hun kan lide dem, benytter anledningen til
at summe op på livet, kærligheden, savn og afsavn, glæde og
hendes
egne erfaringer på kryds og tværs som det ser ud i juletiden
og slutningen på året.
“Vores første deciderede JULETOUR var en kæmpe overraskelse
for mig. Der var en enorm interesse for vores akustiske
koncerter, masser af udsolgte sale hele vejen, og det fortalte
mig, at folk er meget glade for den uhøjtidelige, men
stemningsfulde stil, vi har valgt at følge” udtaler Søs
Fenger. Og fortæller videre; ”Vi trækker salmerne ned på
jorden”, så at sige. Med det menes, at vi har en meget jordnær
tilgang til materialet, hvad enten det er traditionelle
julesange, salmer eller mine egne sange. Det skaber en meget
intim og intens atmosfære og vores kontakt med publikum er en

varm og kærlig oplevelse, som VI har haft utrolig stor glæde
af, når lysene er slukket og vi rejser videre” slutter Søs
Fenger.
Men ligesom vi plejer starter vi med en dejlig menu:
Fasanrilette serveret med svampemayo, syltet tyttebær,
kartoffelchips og brændt porre.
Sprængt svinekam med glaseret honning, urter og nødder,
grøntsagstimballe, moutardesauce, salt kartofler og
rødkålssalat.

Pris for menu og koncert
525.00 kr.
Denne koncert er udsolgt, men du kan
skrive dig på en venteliste, ved at
trykke på “Bestil billetter her”

Bestil billetter her.
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst favorabel
pris 700,00 kr. incl. morgenmad per værelse, uanset om det er
et enkelt eller dobbeltværelse.
Værelserne kan kun bestilles ved henvendelse direkte til
kroen.
Gå ikke glip af denne enestående mulighed for en intimkoncert
med et enestående band.
På gensyn på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup
Tlf: 58250090 – E-mail: mail@bromoelle-kro

Tørfisk 25.01.2019 Udsolgt
Tørfisk på Bromølle Kro.
UDSOLGT
Fredag den 25. januar 2019
kl. 18,00
Det er nu 8. gang, at Tørfisk gæster os. Hver gang har der
været totalt udsolgt her på kroen.
Det er nu engang nogle rigtig lune jyder, med en humor som
passer til de fleste.
Deres sange handler blandt andet om deres hverdag, om livet i
Thyborøn, deres koner, som de er glade for, og der bliver også
numre, der kommer til at handle om tilbagetrukne hårgrænser og
vores fremskredne alder. Alt sammen leveret med ægte nordjysk
humor.
Så jeg kan allerede nu spå, at det bliver endnu en aften hvor
grinet kommer på overarbejde. Husk at alle de andre 7 gange,
hvor Tørfisk har været her, har der ret hurtigt været udsolgt.

Vi starter med en dejlig menu:
Kold røget laks, peberrodscreme, dildolie
og tranebærpurè.
Rødvinsglaseret svinefilet, smørstegt
spidskål med bacon,

bagte rødløg, rødvinsglace og bagte
kartofler med pesto.
Pris for menu og koncert kr. 435,00
Denne koncert er udsolgt, men du kan
skrive dig på en venteliste, ved at
trykke på “Bestil billetter her”

BESTIL BILLETTER
Lad bilen stå og lej et af vores dejlige værelser i
forbindelse med arrangementet til kun 700,00 kr. incl.
morgenmad. (uanset om det er enkelt eller dobbelt)
bestilles på kroen eller via vores mail: mail@bromoellekro.dk. VÆRELSER KAN IKKE BESTILLES I KOMMENTAR FELTET NÅR I
BOOKER BILLETTER.

Kandis
30
års
jubilæum
04.01.2019 Udsolgt
Nytårsfest med Kandis.
Fredag den 04. januar 2019 kl.

18,00
Gik du glip af årets nytårsfest med Kandis eller vil du bare
gerne opleve det en gang til?
Ja så er chancen her.
Kandis er altid leveringsdygtige af en god fest. Derfor er det
en stor glæde, at vi endnu engang kan byde de fire friske
jydedrenge velkommen her på Bromølle Kro.
Vi har pyntet festligt op og starter med et glas bobler. Det
hører sig ligesom til.
Dernæst serveres en menu bestående af:

Torskerillette med syltede rødbeder,
baconmayo, capers-pesto og sprødt brød
Sprængt oksecuvette med
grønsagsbearnaise, smørstegte kartofler,
kålsalat med mormordressing og bønner.
Når alle så er mætte og tilfredse, spiller Kandis op til dans
og vi kan godt love, at det ikke bliver kedeligt.

Pris for dette festlige arrangement er
kun 455,00 kr.
DETTE FANTASTISKE ARRANGEMENT ER DESVÆRRE
UDSOLGT, MEN DU KAN SKRIVE DIG PÅ EN
VENTELISTE HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup
Tlf: 58250090
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst favorabel
pris 700,00 kr. incl. morgenmad pr. værelse, uanset om det er
et enkelt eller dobbeltværelse. Værelserne bestilles ved

henvendelse direkte til kroen.
På gensyn til endnu et herligt arrangement på Bromølle Kro.

På
Slaget
Udsolgt

12

16.11.2018

På Slaget 12 (UDSOLGT)
Fredag den 16. november 2018
kl. 18,00
I 1987 strøg På Slaget 12’s debutalbum til tops på landets
hitlister. Albummet indeholdt sange, der alle havde
hitpotentiale, men der er særligt en sang, der huskes: Hjem
til Århus. Sangen er blevet en dansk evergreen, ja nærmest en
talemåde som kendes af alle danskere.
Ved denne akustiske koncert kan publikum opleve et bredt
udvalg af orkestrets danske repertoire inklusive de store
danske hits som f.eks. ”Ude på det blå ocean”, ”Ta’ kæresten i
hånden” og ”Hjem til Århus”, samt flere af gruppens markante
60’er-fortolkninger plus enkelte sange fra Ann-Mette Eltens
solo-repertoire.
Vi starter som altid med en dejlig menu bestående af:

Bagt torsk på græskarpurè og bagt

hokkaido tern.
Tyndsteg, smørsauteret rosenkål og
rødløg, grønsagsbearnaise, sprød
blomkålssalat m. pesto
samt bådkartofler med hvidløg
Pris for menu og koncert 550,00 kr.

Bestil billetter her
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst favorabel
pris 700,00 kr. incl. morgenmad pr. værelse, uanset om det er
et enkelt eller dobbeltværelse. Værelserne bestilles ved
henvendelse direkte til kroen og kan IKKE bestilles ved
billetbestillingen.
I kan sagtens komme til at sidde sammen, selv om billetter er
bestilt af forskellige. Dette skal bare meddeles senest 14
dage før.
Vi glæder os til at byde jer velkommen hilsen
Bettina & Jan samt alle vores dygtige medarbejdere.

Johnny
Hansen
&
Friends 28.10.2018

Country

Søndag den 28. oktober 2018
kl. 17,00

Johnny har fået enorm ros for hans fortolkning af sine
personlige country favoritter på: My Favorite Country Songs 1
og 2. Der er stor enighed om, at Johnnys stemme og karisma
passer godt i country genren, som han også selv holder meget
af. ”Det har været fantastisk at opleve publikums begejstring
for dette country projekt.
De har virkelig taget det til sig. Både vores eksisterende
fans i Kandis, men også en helt ny målgruppe har tilsluttet
sig dette koncept i countryens tegn.” siger Johnny Hansen, der
tilføjer, at en af de største musikalske oplevelser i hans
liv, har været turene til Nashville og Memphis.
Johnny Hansen og hans Country Friends besøgte os første gang i
2016. Det var en super koncert, men desværre var der rigtig
mange der ikke nåde at få billetter. Derfor gentager vi
succesen i 2018.
Vi starter som vi plejer med en dejlig menu bestående af:
Røget makrelrilette med syltet selleri, sprød tortilla og
pimentcreme.
Rødvinsmarineret svinemørbrad med svampe-bacon
rødvinssauce,
rosmarin kartofler og en gulerod-rødbede salat.

sautè,

Ca. kl. 20,00 går Johnny & Country Friends på og så er der
dømt countrystemning.
Pris for menu og koncert 425,00 kr.

Bestil billetter her
eller ved henvendelse på kroen.
Vi glæder os til at byde jer velkommen til en rigtig hyggelig
countryaften.
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst favorabel
pris 625,00 kr. incl. morgenmad pr. værelse, uanset om det er
et enkelt eller dobbeltværelse.
Værelserne bestilles ved henvendelse direkte til kroen. De kan
IKKE bestilles ved billetbestillingen
Hilsen Bettina & Jan samt alle vores dygtige medarbejdere.
Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup – Tlf: 5825 0090

