Menu og shows

For 10 år siden spurgte Bjørn Hansen fra “Bjørn og Okay” om vi
dog ikke skulle have nogle forskellige shows her på kroen.
Hmm vi var lidt skeptiske, for kunne vi virkelig sælge det, så
langt ude på landet. Men vi blev enige om, at starte med “Far
og søn” showet alias Bjørn og Johnny Hansen og se hvad der
skete. Der blev vi godt nok overrasket. Inden vi havde nået,
at se os om var der overbooket, så at vi måtte have dem til,
at optræde 2 gange på samme dag.
Derefter er det gået slag i slag. Vi startede med et show
efterår og et vinter og i 2013 blev det så til 4 vinter og 4
efterår, med navne som Sussi og Leo, Tørfisk, Jacob Haugaard,
Søren Dahl, Zididada, På Slaget 12 og selvfølgelig Bjørn og
Okay. Så repertoireret er alsidigt.
I 2018 har vi allerede udsolgt til nytårskoncert med Kandis,
udsolgt til Tørfisk.
Stig Rossen, Zididada og Johnny fra Kandis er på plakaten til
efteråret.
Vælg hvilket show du kunne tænke dig at se og bestil billetter
direkte fra siden eller kom ned og besøg os og køb billetterne
her, husk at booke dit værelse direkte på kroen 58250090 til
en god pris.
På gensyn.
905, 2018

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
602, 2018

Pinsen 2018
Pinsen på Bromølle Kro Påsken falder tidligt i år, men det
skal da ikke forhindre os i at fejre det som vi plejer, med en
dejlig påskebuffet. Vores påskebuffet indeholder mange
forskellige slags sild, kolde og lune fiskeretter, diverse
lune kødretter, spændende salater og andet tilbehør, et rigt
ostebord og så selvfølgelig lidt sødt at slutte af på. Vi har
pinsebuffet: Pinsedag den 20.05.2018
og 2. pinsedag den
21.05.2018 fra kl. 12,00 Pris per person 190,00 kr. (børn
under 12 år ½ pris eller børnemenu) Det er en rigtig god ide
med hurtig bordbestilling, da det som regel går rigtig
602, 2018

Søs Fenger julekoncert 23.11.2018
JULEKONCERT MED SØS FENGER. 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

2501, 2018

Tørfisk 25.01.2019
Tørfisk på Bromølle Kro 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
501, 2018

Kandis 30 års jubilæum 04.01.2019
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
kålsalat

med

grønsagsbearnaise,

smørstegte

kartofler,

2612, 2017

På Slaget 12 16.11.2018 (UDSOLGT)
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
2610, 2017

Zididada 05.10.2018
Zididada på Bromølle Kro Fredag den 05. oktober 2018 kl.
18,00. Zididada har været hos os før. Det var en af de største
overraskelser, som jeg har fået. Hold da op, hvor kan Jimmy
levere en koncert så hårene rejser sig, så der er virkelig
noget at glæde sig til. ZIDIDADA er et af Danmarks mest
leveringsdygtige orkestre, i ørehængere og evergreens. Idag
betragter mange ZIDIDADA som bandet, der introducerede
danskerne for evig solskin, fest, farver og positive, ja
nærmest naive budskaber om at leve livet, gå på vandet og
smile til verden. Der er ikke mange i de danske
2610, 2017

Stig & Vennerne
UDSOLGT Stig Rossen & Vennerne torsdag den 13. september 2018.
kl. 18,00. Vi har den store fornøjelse at kunne invitere til
en helt fantastisk koncert med en af Danmarks største sangere
Stig Rossen og de 3 originale Venner fra " Bamses Venner" 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”,
410, 2017

Johnny Hansen & Country Friends
28.10.2018
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

