Gourmet & vinsmagning
KLASSISK FRANSK AFTEN
Fredag den 08. marts 2019 kl. 18,00
Igennem årene har vi haft lidt af hvert som tema
til vores vinsmagninger. Men vi har faktisk aldrig
haft en aften, kun med franske vine og mad.
Frankrig er stadig et utrolig spændende
vinland med et utroligt varierende udbud af
forskellige vine. Jan har sammensat en spændende
menu, med mange af de rigtig gamle, franske,
klassiske retter og Peter Bojsen vil som altid
guide os igennem en rigtig spændende aften.

MENU OG VINE
Appetizer:
Gratineret østers
Henri Giraud, Esprit Nature, Champagne,
Aÿ
Forret:
Rødtungepaupietter med laks, sauce Vin
Blanc og blå druer
Maison Louis Jadot, Bouzeron, Bourgogne,
Côtes Chalonnaise 2016

Mellemret:
Rørt kalvetartar med stenbidderrogn,
vagtelrogn og syltede rødløg.
Château d’Esclans, Whispering Angel,
Côtes de Provence 2018.
Hovedret:
Oksemørbrad Rossini med gåselever og
trøffelsauce
Relais De Durfort-Vivens & 2. Cru Classé,
Bordeuax, Margaux 2013
Ost:
Udvalgte franske oste
Boutinot, La Côte Sauvage – Cairanne,
Rhône Syd, Magnum 2014
Dessert:
Chokoladebold a la ” Esquimau géant » med
vanillieparfait og solbær..
Château de Ricaud, Bordeaux, Loupiac 2015
Til slut servers der kaffe.
Pris per person for menu, vine og kaffe
kun 750,00 kr.
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.

Tørfisk 2020
“Tørfisk” på Bromølle Kro
Fredag den 31. januar 2020
kl. 18,00
Det er nu 9. 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 8 gange,

hvor Tørfisk har været her, har der ret hurtigt været
udsolgt.for at minde – både os selv og vores fans om – hvad
det er vi er gjort af. De nye sange handler om meget
forskelligt, lige fra konesvigt, præ jalousi, utroskab og ikke
mindst om at være uimodståelig.
”Uimodståelig” hedder den ny CD og sangen med samme navn,
handler om at tørfisk og TØRFISK kan være uimodståelige.

Vi starter med en dejlig menu:
Tunmousse med avokado-tomat salsa, sprød tortilla,
pimentcreme og frisee salat.
Kalvefilet med svampe-flødesauce, små
krydderkartofler,
svampesautè og spinatsalat med bagte kikærter og
melon.
Pris for menu og koncert kr. 455,00
Lad bilen stå og lej et af vores dejlige værelser i
forbindelse med arrangementet til kun 800,00 kr. incl.
morgenmad. (uanset om det er enkelt eller dobbelt)
bestilles på kroen eller via vores mail: mail@bromoelle-kro.dk

KØB DIN BILLET HER
Eller du kan købe din billet

på kroen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Fødselsdag 47 år
Så er der sørme gået et år igen. Ja tiden flyver når man er i
godt selskab . 2018 var et helt fantastisk år. Vi har nu ikke
mindre end 10 forskellige shows om året, som alle bliver
udsolgt. Det er vi ret stolte af.
I 2019 har vi 25 års jubilæum og det skal selvfølgelig også
fejres, men det vender vi tilbage med.
Nu drejer det sig først om vores 47 års fødselsdag. Det bliver
i år :

SØNDAG DEN 24. MARTS 2019
Der kan reserveres bord fra kl. 11,30 og frem til kl. 20,00
Man har bordet fra bestillingstidspunktet og 2 timer frem.

Forret
Dampet laks med rejer og kaviar.
Kr. 47,00
Hovedret
Helstegt striploin med bagt
kartoffel og kryddersauce.
Kr. 47,00
Dessert
Hjemmelavet is med frugtcoulis
Kr. 47,00

Ialt for denne menu

Kr. 141,00

Såfremt det meddeles ved bestilling kan børn vælg
børnemenu

HUSK HURTIG BORDBESTILLING PÅ
TLF: 5825 0090
ELLER MAIL: mail@bromoelle-kro.dk
HUSK AT HVIS I BLIVER FÆRRE, ER DET
GRATIS, SÅFREMT DET MEDDELES INDEN KL.
11,00 SAMME DAG
Vi glæder os til at se jer !
Med venlig hilsen
Bettina og Jan Bresnov samt hele staben
på Bromølle Kro.

Kandis 2020
Nytårsfest med Kandis
Fredag den 03. januar 2020
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 i 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 starter med en dejlig menu bestående af:
Torsk på jordskokkecreme, rødbedecruditè, sprød
lotusrod og persille
Sprængt svinefilet, små kartofler, stuvede
grønkål, sennepssauce,
sprød salat med granatæble og feta.
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 465,00
kr.

BESTIL BILLETTER HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup
– Tlf: 58250090
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst
favorabel pris 800,00 kr. incl. morgenmad pr. værelse,
Værelserne bestilles ved henvendelse direkte til kroen.

Vi glæder os til at byde jer velkommen.
Hilsen Bettina & Jan samt alle vores dygtige medarbejdere

Stig & Vennerne
Torsdag 05.september 2019 kl. 18,00
I 2018 havde kunne vi for første gang byde
velkommen til Stig Rossen og hans venner.
Der var mere end 100 som kom for sent til
billetter. Det var vi rigtig kede af . Vi er
derfor rigtig glade for, at kunne byde dem
velkommen til endnu en koncert i 2019.
STIG ROSSEN OG VENNERNE har eksisteret siden
januar 2011, og spillet landet rundt med de
populære store sange fra Bamses Venner’s sangskat.
Nu kan man komme helt tæt på, og opleve sangene i
en akustisk version krydret med små historier fra
tiden med Bamses Venner og Stig Rossen’s
relationer til sangene.
Alle de store Bamse – hits: ”Wimmersvej”, ”I En
Lille Båd Der Gynger”, ”Louise Til Bal”, … bliver
spillet og der er lagt op til ren ”syng med”
aften.
Med STIG ROSSEN i front og de originale VENNER som
orkester fås det ikke bedre!

Vi starter som altid med en dejlig menu
bestående af:
Røget andebryst, bagt pære, frisè salat
og valnøddecreme.
Oksecuvette med små kartofler,
pebersauce, broccolisalat med bacon
og solsikkekerner samt bagte grønsager
med sesam.
Pris for menu og koncert 550,00 kr.
BESTIL BILLETTER HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450
Jyderup – Tlf: 58250090
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst
favorabel pris 750,00 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.

Shu-bi or not Shu-bi
Shu-bi or not Shu-bi på
Bromølle Kro
Fredag den 25.10. 2019 k.
18,00
Oplev en forrygende koncert med to af
dansk rocks vittigste hoveder, de
originale Shu-bi-dua medlemmer, Claus
Asmussen og Bosse Hall Christensen.
Sammen med deres band, Shu-bi or not Shubi, leverer de et show fuld af nostalgi,
fis og ballade med afsæt i autentiske
Shu-bi-dua numre fra de gyldne år,
1973-1982.
Foruden Claus og Bosse består bandet af
tre musikere som bestemt heller ikke
holder sig tilbage, nemlig Karsten

Lagermann, John Sørensen og Klaus
Poulsen.
Med humor, kærlighed og fandenivolskhed
leveres de legendariske hits sammen med
en stribe af periodens mere ”hemmelige”
numre og naturligvis tilsat masser af
gags,
skæve anekdoter og gakkede shownumre.
Så gå ikke glip af en unik oplevelse.
Vi starter som altid med en dejlig menu
bestående af:

Fasanrilette med svampemayo,
syltet tyttebær og timianstøv
Let saltet svinefilet, mild
sennepssauce, små persille
kartofler,
bagte græskar med kerner samt
grønkålssalat med mandler og æbler
Pris for menu og koncert
kr.

550,00

BILLETTER BESTILLES HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 –
4450 Jyderup – Tlf: 58250090
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til
en yderst favorabel pris 750,00 kr. incl.
morgenmad pr. 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

Ib Grønbech 01.03.19
Ib Grønbech &
Containerkvartetten
Fredag den 01.03.2019 kl.
18,00
Vi har prøvet at få fat i Ib Grønbech & Containerkvartetten i
flere år og nu er det lykkedes.
En aften i selskab med Ib Grønbech udfordrer både stemmebåndet
og lattermusklerne. Alle overgiver sig til et univers af sjove
sangtekster serveret på vendelbomål og iørefaldende
popmelodier. Det hele ender ud i uundgåelig fællessang. Der
bliver grinet højtlydt af den skæve lune humør, som Ib
Grønbech mestrer brugen af i spontanitet, improvisation og
perfekt timing. Det er ikke stand-up. Det er heller ikke
”bare” en koncert. Det er svært at sætte ord på, men mest af
alt er sted, hvor musikken går hånd-i -hånd med komikken.
Kort sagt: Musikalsk legestue med lattergaranti.

Vi starter som vi plejer med en dejlig
menu bestående af:
Varmrøget laks med peber, sprød tortilla,
kapersmayo og syltet rødløg.
Kalveculotte med små kartofler, ristet
chorizo, bagt blomkål med sesam,

kalvesky samt lun kinakålsalat med
champignoner.
Pris for menu og koncert
550,00 kr.

BESTIL BILLETTER HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup – Tlf:
58250090

Har du lyst at tage forskud på
koncerten? Så tryk lige her!
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst favorabel
pris 750,00 kr. incl. morgenmad pr. dobbeltværelse.
Værelserne bestilles ved henvendelse direkte til kroen og kan
IKKE bestilles ved billetbestillingen.
I kan sagtens komme til at sidde sammen, selv om billetterne
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.

Anne Dorte & Maria
ANNE DORTE & MARIA spiller
deres største hits og nyeste
sange
Fredag den 05. april 2019 kl.
18,00 på Bromølle Kro.
Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen har under navne, Anne
Dorte og Maria igennem de seneste år skabt et af den danske
livescenes mest overbevisende comebacks.
Med sig har de en overmåde imponerende samling af deres egne
80`er og 90`er hits; Hvem kender ikke: ”Indianer”, ”Ud under
åben himmel”, ” Sig – du ka`li mig” og ja jeg kunne blive ved,
for det er hits på hits der kendetegne disse 2 piger.
Anne Dorte og Maria står altid for en fest. Publikum i alle
aldre kender og kan
synge med på deres sange. De mange, store hits fremføres med
exceptionel energi og nerve af artisterne selv, og af et band,
der både respektfuldt og uimponeret pudser det musikalske
arvesølv, under ledelse af den tidligere Gnags-trommeslager.
Mads Michelsen.
Vi starter som vi plejer med en god menu bestående af:

Kold pocheret torsk med rygeostcreme,
ramsløgsolie og sprødt kyllingeskind

Svinemørbrad med saltkogte kartofler,
knoldselleri med spinat og timian,
tomat-svampesauce og coleslaw med
rosiner.
Pris for menu og koncert
550,00 kr.

BESTIL BILLETTER HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450
Jyderup – Tlf: 58250090

Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til
en yderst favorabel pris 750,00 kr. incl.
morgenmad pr. dobbeltværelse incl.
morgenmad. Værelserne bestilles ved
henvendelse direkte til kroen og kan IKKE
bestilles ved billetbestillingen.
I kan sagtens komme til at sidde sammen, selv om billetterne
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.

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

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.

