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 2019 har vi allerede udsolgt til nytårskoncert med Kandis,
udsolgt til Tørfisk. I løbet af foråret har vi
Humørekspressen, Ib Grønbech& container på programmet
Stig Rossen med venner & Shi.bi or not Shi.bi er på tapetet
til efteråret og flere kommer nok til efterhånden til.
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.
801, 2019

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
701, 2019

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
2812, 2018

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
1412, 2018

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 Shu-bi, 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
1111, 2018

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
2310, 2018

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

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
2501, 2018

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
501, 2018

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
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