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Lige siden vi udgav det allerførste program for 16 år siden, 
har vi hvert år været spændte på, hvordan det blev mod-
taget. Var der traditioner, fornyelser og inspiration nok til, 
igen at begejstre vores gæster, og ”lokke” dem hjemmefra til 
et eller flere af vores arrangementer?
Lad det være sagt med det samme, det er gået forrygende, 
og vi kan slet ikke få armene ned af begejstring over, hvor 
flittige I har været til at besøge os år efter år.
Til jer, der modtager dette MAGASIN for første gang, 
håber vi, også I, vil kunne lade jer friste og glæder os til at 
byde jer ALLE VELKOMMEN til endnu et, eller mange 
af vores tilbud året rundt.
I det kommende år går vi 3 store jubilæer i møde. 
Noget så sjældent indenfor vores branche som 40 års fan-

tastisk indsats kan fejres af såvel vores populære tjener, 
Tommi Larsen som vores alle steds værende kursusværtin-
de, Jane Boll.
Vi, og vores gæster, kan glæde os over at beholde dem begge 
en god tid endnu.

Desuden fejrer vi Jørgen Pedersens jubilæum den 11. janu-
ar 2020 med en reception på hotellet. Det er 50 års siden 
han kom til Rold StorKro som ganske ung direktør.
Læs mere på Facebook/i dagspressen når vi nærmer os.

Mange hilsner fra personalet
Lars Kæp Jensen, Bente & Jørgen Pedersen

Hver den 1. i måneden fra 1. okt. 2019 til og med 1. aug. 2020,
Kan I finde månedens spørgsmål på www.rold.dk/magasin.
Hver måned trækker vi lod blandt de rigtige besvarelser trækkes 
lod om diverse gavekort.

OBS: Den 1. august er præmien 25 kuverter til en søndagsfro-
kost eller søndagsmiddag med drikkevarer til en værdi
af ca. 10.000 kr.

LIKE NO ONE ELSE

B EOSO UN D SHA PE

B E O S O U N D
SHAPE

BeoSound Shape er et nyt, vægmonteret 
trådløst højttalersystem til designbevidste
musikelskere. Løsningen giver en fantastisk 

lydoplevelse, og forbedrer samtidig 
akustikken i rummet. 

Kig forbi butikken og lad os 
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VELKOMMEN

KÆRE LÆSER

Vi hører ofte om mennesker, som gerne vil ud at 
spise, men ikke har lyst til at tage afsted alene. De 
vil ikke på date eller til single party, de vil bare ger-
ne nyde en god middag sammen med nogle andre 
hyggelige mennesker.

Vi har fundet 4 torsdage, hvor du skal spise mid-
dag med nogle andre søde, hyggelige og spændende 
mennesker.

Vi laver en dejlig 3 retters middag, dækker et hyg-
geligt bord til 6-20 personer (afhængigt, af hvor 
mange som ønsker at deltage)

Hertil får I et glas vin til hver ret og som afslutning 
en kop kaffe /the i Skovridercafeen.

Vi håber du har lyst til at møde nye mennesker og 
nyde en god middag. 
Husk at bestille plads ved Madklubbens bord se-
nest mandagen før. 

Torsdags - Madklubben mødes:
Den 10. oktober 2019, den 16. januar, den 16. april 
og den 18. juni 2020.

Pr. couvert kr.                               498,00

MØD NYE MENNESKER

TORSDAGS-MADKLUBBEN
For dig som ikke vil spise alene 

Magasinet er en formue værd!
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Velkommen til SKØRPING MÆGLEREN

...her hvor Danmark er smukkere!

PARATVIDEN om lokalområdet er alfa og omega for både 
køber og sælger.
Skal du sælge? Så prøv din lokale ejendomsmægler  
i Rebild Kommune.

FROKOST • AFTEN • FESTER
SE VORES AKTUELLE ÅBNINGSTIDER PÅ MOSSKOVPAVILLONEN.DK

 

Møldrupvej 34 | 9520 Skørping | Tlf. 98 39 20 33
www.mosskovpavillonen.dk | post@mosskovpavillonen.dk

LIGE VED SØBREDDEN AF STORE ØKSØ!

SANSE OPLEVELSER HELE ÅRET

SØNDAGSFROKOST  
MED TUR I SKOVEN

Hver søndag✶ serverer vi kl. 12.30:

Et dejlig dansk frokostbord med sild, fiskefilet og andre 
kolde & lune lækkerier til slut en bid ost og noget sødt.

Men HUSK at komme i god tid, for kl. 10.30 byder vi på 
guidet tur i skoven. 
Vi samler appetit med en smuk tur igennem det falmende 
efterårs løv, de frost- eller snedækkede grene, de nyud-
sprungne bøgetræer, de lyngklædte bakker eller lidt dansk 
regnvejr (men så håber vi I har taget tøj på derefter).
Undervejs fortæller guiden muntre beretninger om skoven, 
dens befolkning og dens historie.

Pr. couvert kr.                                          258,00

Børn op til 12 år. Kr. 150,00 (har vi besøg af mange børn 
laver vi et ”børnehjørne” på buffeten)

✶OBS: Vi tilbyder søndagsfrokost mange søndage undt. fra 
medio juni til medio august og visse helligdage.
I perioden fra 27. oktober til 22. december har vi udvidet 
vores søndagsfrokost, læs om dette på side 11.  
I påsken (se side 27) og pinsen (se side 29) har vi også æn-
dret lidt på arrangementet. 

SØNDAGE I SEPTEMBER 2019:
Makrel i tomat årgang 2019 (letrøget makrel med variation af tomat)
Rosastegt kalvelårtunge med braiserede nye danske kål og orientalsk sky
Syltede jordbær med hvid chokolade og lun vanillie creme

SØNDAGE I OKTOBER, NOVEMBER OG  
DECEMBER 2019:
Consommé med hønsekød, fyldt grønkål og tørret hjerte
Pocheret oksefilet med peberrod, løg og skilt sauce
Karamelrand med marengs og bær 
SØNDAGE I JANUAR, FEBRUAR OG MARTS 2020:
Læs om krondyrsmiddagen på side 19

SØNDAGE I APRIL, MAJ OG JUNI 2020:
Asparges panna cotta med hjemmerøget andebryst
Kalvecoulotte med peberrodsskum og cremet kalvesky
Rabarber kokos tarte tatin med ristet kokosis

SØNDAGE I JULI, AUGUST OG SEPTEMBER 2020:
Salat af nye danske beder med friskost og ristede nødder
Pocheret perlehønebryst med auberginekompot og timianfløde
Hyldeblomstmousse med friteret hyldeblomst og nødder 

Pr. couvert kr.                                       279,00
Børn op til 12 år kr. 145,00 for 2 retters børnemenu
Bestil menuen senest dagen før I ønsker at komme.

MORSDAG HVER SØNDAG

SØNDAGS- 
MIDDAGEN

Hver søndag✶ aften serverer vi i en dejlig  
3 retters middag Panoramarestauranten  

Vi skifter menuen hvert kvartal. 

✶ Undtagen den 27. oktober (Se Mads Tolling side 
10), den 10. november (se Mortens Aften side 8),  
den 22. og 29. december 2019 og den 12. april 2020  
(se Påskemiddagen side 27).
Men vi serverer også søndagsmenuen 2. juledag den 
26. december 2019, 2. påskedag den 13. april og 2. 
pinsedag den 1. juni 2020.

“Grimbergen Double er en belgisk  
klosterøl. Øllen har en smuk kobber-gylden 
farve toppet af en flot råhvid skumkrone. 

Duften er fyldig med rige frugtige noter af 
velmodne pærer, vanilje og anis, fulgt af strejf 

af mørkt sukker og karamel.  
Øllen er indledningsvist sødlig med  

en passende bitterhed, der giver en herlig  
læskende balance.  

Fylden er blød og rund med  
en let brændt eftersmag.  

Nydes bedst ved 10-12 ºC.”
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Alt i el-arbejde - Døgnvagt
Salg af hvidevarer

EL-Installationsfirmaet

Tlf. 72 37 36 37
Svenstrup - tlf. 27 81 82 83
Skørping - tlf. 98 39 11 16

www.ejby-jakobsen.dk FORKÆL DINE SANSER MED VIN
FRA SIGURD MÜLLER VINHANDEL

FREDAG DEN 13. SEPTEMBER 2019 KL. 18.30

SKALDYR DE LUXE
Denne aften er til alle jer, der elsker skaldyr!

OBELIX: "jeg spiser østers som nødder - med skal!"
Sådan bliver det heldigvis ikke, men det skal nok 
blive en anderledes og spændende aften alligevel.

Vi byder velkommen med et glas fransk Cremant og 
en skaldyrs appetizer i Skovridercafeen.

Herefter serverer vi i Panoramarestauranten  
denne menu:

Terrine af kanin og jomfruhummer,  
løvstikke og urter

Fyldt blæksprutte med musling, syltede kantareller 
samt muslinge- og kantarelskum

Hummer med selleri, trøffel og urter
Vagtel fyldt med krebs, hertil syltede hvide asparges 

og tørret vagtellår
Rimmet kammusling med mango og lime

Til middagen har vores vintjener været i kælderen 
og fundet passende vine, både røde og hvide. Efter 
middagen byder vi på kaffe/the i Skovridercafeen.

Velkomstdrink og appetizer, 5 retters menu med 
vine og kaffe
Pr. couvert kr.                             998,00
Incl. overnatning og morgenmad pr. person  
på dobbeltværelse kr. 1.298,00-1.398,00.  

Vi står normalt på hænder og fødder for vores gæster og laver 
gerne special menuer, som tager højde for diverse kost-allergier 
og politiske hensyn.  
Til denne skaldyrsaften kan vi desværre ikke tilbyde alternative 
menuer undt. til diabetikere eller gluten-allergikere.

En festdag for hele  
familien i Rebild Bakker!
www.rebildfesten.dk

REBILDFEST
 Den 4. juli 2020

Rebildvej 29 - 9520 Skørping - +45 22182040 - info@rebildfesten.dk
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”…Smagen 
af FUR

Smag dem på 
Rold StorKro”

SØNDAG DEN 10. NOVEMBER FRA KL. 18.00

MORTENS AFTEN
Andesteg, man kan allerede dufte det,  

tænderne løber i vand – Uhmmmm

Mortens aftenmenuen består af:
Hjemme-gravad laks med plukkede salater og  

sennepscreme
Gl. dags andesteg med 3 slags kartofler,  

hjemmelavet rødkål, svesker, æbler og sovs 
(det er sovs, for der er rigeligt af den  

og den hænger ved kartoflerne…)
Vanilliefromage med æblesorbet og sprødt

Pr. couvert kr.                                            348,00
Børn op til 12 år kr. 174,00 for ½ portion eller kr. 145,00 for 
en 2 retters børnemenu. 
Vi har de senere år haft alt optaget til Mortens Aften, så vi 
råder til at bestille bord i god tid.

HURRA & TILLYKKE

TOMMI'S  
40 ÅRS JUBILÆUM
Det fejrer vi torsdag den 17. oktober 2019

med festmenu og gode vine 

Vores tjener Tommi Larsen har arbejdet 40 år på  
Rold StorKro.

Det fejrer vi torsdag den 17. oktober 2019
Vi mødes kl. 18.30 til et glas boblende Cremant inden vi 
går i Panoramarestauranten, hvor vi serverer en 3 retters 
festmenu med gode vine.

Efter middagen underholder Benny Wagner på flyglet i 
Skovridercafeen.

Pr. couvert kr.                                           498,00

Vi har i de senere år set en stigende interesse for vores 
”Vildtfestival”, derfor har vi i år valgt at udvide med 2 eks-
tra weekender, så der i alt er 6 weekender at vælge imellem. 
Traditionen tro har vi på fredage ”Vin & Vildt” mens vi om 
lørdagen serverer en 5 retters vildt inspireret menu.  
Husk, I kan også overnatte i forbindelse med arrangemen-
terne.

Vin & Vildt
Fredage fra kl. 18.30
Spændende vildtbuffet med et udvalg af kolde og lune ret-
ter; suppe, terrine, røgede vildt specialiteter, ragout, grillet 
og helstegt fjer- og hårvildt. Tilbehør fra efterårets skatte-
kammer med jordfrugter, svampe, nødder og skovens bær. 
Som afslutning ost og overraskelser fra det søde køkken.
Tjenerne serverer passende kraftige efterårsvine ad libitum 
både røde og hvide af god kvalitet til maden. Og senere på 
aftenen har de dækket op til kaffe/the med en cognac eller 
likør.

Vildtbuffet med vin ad libitum og  
kaffe/the med avec
Pr. couvert kr.                                         768,00 
Børn op til 12 år kr. 225,00 (excl. drikkevarer)
Incl. overnatning til lørdag og morgenmad pr. person  
på dobbeltværelse kr. 1.068,00-1.168,00.

VIN, VILDT & 5 VILDE RETTER

VILDTFESTIVAL
Alle weekender i oktober og de 2 første i november 

 

Vilde efterårs lørdage
Lørdage kl. 18.30
Vi byder velkommen med et glas boblende Cremant i Skov-
ridercafeen, inden I går til bords i Panoramarestauranten. 

Vi serverer denne spændende menu:
Svampebouillon med tørret gråandebryst, svampe og nøddecreme

Krondyr carpaccio i syltet kål og gran
Variation af hare med rødbede og mørke bær
Skovdue med løg, lakrids og Gammel Dansk
Indbagt æbletærte med Brown ale iscreme

Til menuen tilbydes en vinmenu til kr. 375,00, men I har 
også mulighed for selv at vælge/bestemme ud fra vores 
omfattende vinkort.

Efter middagen spiller Benny Wagner hyggelige toner på 
flyglet i Skovridercafeen, så hvorfor ikke sidde og nyde mu-
sikken og hygge sig med en kop kaffe eller en drink et par 
timer inden man tager hjem.

Pr. couvert kr.                                          525,00 
Incl. overnatning til søndag, morgenmad, guidet travetur 
og søndagsfrokost pr. person på dobbeltværelse  
kr. 1.178,00-1.278,00. 



10

Det syntes vi og en hel masse af vores gæster, så 
traditionen tro er der travetur i skoven med guide, bål 
og rødvinstoddy efterfulgt af Charlottes skønne søn-
dags-julebord og Stevan kommer selvfølgelig og un-
derholder de mindste gæster med balloner og tryllerier.

Programmet er således:
I er velkomne alle søndage fra den 27. oktober til den 
22. december 2019 samt alle lørdage fra den 30. no-
vember til og med den 21. december 2019.

Traveturen starter kl. 10.30, vi vil så gerne at alle kan 
deltag, derfor går vi i et moderat tempo, men vær op-
mærksom på at turen foregår i et kuperet terræn. Der 
er mulighed for at medbringe en klapvogn/barnevogn, 
hvis man har taget en god rugbrødsmotor med. Turen 
er på ca. 3,5-4 km.
Undervejs fortæller guiden hyggelige og muntre jule-

historier fra skoven. Omkring bålet serverer vi 
rødvinstoddy til de voksne og juice til børnene.
Hvis du går din egen tur, eller gerne vil sove lidt 
længe, så husk at buffeten starter kl. 12.30. Buffeten 
er en forholdsvis traditionel dansk frokostbuffet og jo 
tættere vi kommer på jul, jo mere julet bliver den. Der 
er også et børnehjørne på buffeten.

Mens I nyder frokosten, kommer klovnen Stevan eller 
julemanden og henter vores mindste gæster. De får 
et lille trylle- og ballonshow, mens mor og far spiser 
færdig.

Pr. couvert kr.                                 345,00
For børn optil 12 år kr. 160,00

Husk at bestille bord i god tid, vi har ofte alt optaget 
og mange bestiller fra år til år.

TRAVETUR OG FROKOST

FAMILIE SØNDAGS- 
FROKOST OP MOD JUL

Er det ikke bare hyggeligt at samles med  
familie og venner over en god frokost?  

SØNDAG DEN 27. OKTOBER 2019 KL. 18.30

MADS TOLLING SPILLER 
60'ER HAPPPY JAZZ

inspireret af Svend Asmussen 

Mads Tolling er en af vores helt store jazzviolinister, han 
bo til dagligt i San Fransisco, men i år har han lavet en 
efterårsturné til Danmark. Rold StorKro er meget stolte af 
at være et af spillestederne på denne turné.
Siden Mads Tolling var 15 år har han kendt og arbejdet 
sammen med sin mentor Svend Asmussen. Mads Tolling er 
i dag ejer af en stor del af Svends personlige nodesamling. 
Med baggrund i disse og sit personlige kendskab til Svend 
Asmussen udgav Mads Tolling i 2016 CD’en ”Celebrating 
Svend Asmussen” og denne CD og andet materiale danner 
grundlaget i den flotte Jazz koncert.
I aften spiller Mads Tolling sammen med den uforlignelige 
guitarist, Jacob Fischer, der var medlem af Svend Asmus-
sens kvartet i over femten år. De to har med Mads’ kvartet 
turneret Skandinavien tyndt de seneste år, og har bl.a. fej-

ret Svend Asmussens 100 års fødselsdag og senere mindet 
ham med koncerter. Denne aften er en unik mulighed for at 
høre Mads og Jacob ”unplugged” i duo format.

Inden koncerten serverer vi i Panoramarestauranten:
Consommé med hønsekød, fyldt grønkål og tørret hjerte 

Pocheret oksefilet med peberrod, løg og skilt sauce
Karamelrand med marengs og bær

Ca. kl. 21.00 spiller Mads Tolling 2 x 45 min.  
i Skovridercafeen  
  
Menu og koncert kr.                                  398,00
Incl. overnatning og morgenmad kr. 698,00 – 798,00  
pr. person på dobbeltværelse. 

Tlf. 98 37 52 16

Nandina 2017.indd   1 07/06/2017   13.16
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Julefrokost med festlig og god stemning, maden er den 
sædvanlige gode hjemmelavede kvalitet.

VORES JULEBUFFET:
Den store julebuffet med hjemmelavede lækkerier, her går 
ingen sultne hjem!

Marinerede sild med karrysalat og løg
Kryddersild med løg og capers

Stegte sild i eddike
Hjemmerøgede muslinger med sauce verte

Gravad laks med rævedressing
Varmrøget peberlaks med tomat-cognacdressing

Pil-selv rejer med chili mayonnaise
Æg og rejer med mayonnaise og citron

Hjemmelavet kalvesylte med rødbeder og sennep
Fiskefilet med hjemmerørt remoulade og citron

Salat af confiteret andelår og kartofler
Tarteletter med høns i asparges

Lun leverpostej med champignon og bacon
Blodpølse med sirup og kanelsukker

Julesalat med vinterkål, granatæble og valnødder
Julemedister med stuvet hvidkål

Glaseret skinke med vendsysselsk grønlangkål 
Ribbensteg med rødkål og brunede kartofler

Ris a la mande med lun kirsebærsauce
Osteplanke med lækre oste og tilbehør

Chokoladekage med nødder og nougatcreme 
Frugt og nødder

DRIKKEVARER:
Vi serverer øl, vand, vin og snaps til maden. Herefter fri 
bar med kaffe, drinks, øl, vand og vin til kl. 01.00.  
Til natmaden en øl eller en vand.

MUSIKKEN:
Den gode stemning bliver skabt sammen med One-by-One. 
Ronald Lund spiller under middagen og senere på aftenen 
kommer Pia Grønhøj og sætter prikken over i’et med sin 
smukke stemme.

NATMAD:
Alle bliver sultne efter midnat, så når musikken stopper 

har vi natmaden klar:  
Lune frikadeller med kold kartoffelsalat

Julebuffet med drikkevarer, fri bar 
og natmad 
Pr. couvert kr.                                           825,00
INGEN SKAL KØRE HJEM, DERFOR TILBYDER VI 
OGSÅ OVERNATNING:
Julebuffet med drikkevarer, fri bar og natmad, overnat-
ning og morgenmad
Fredage pr. person på dobbeltværelse kr.  

      1.268,00-1.368,00  

Lørdage pr. person på dobbeltværelse kr. 
 
                 1.368,00-1.468,00    
ELLER BUS:
Hvis I ikke ønsker at overnatte og er et selskab på mindst 
45 personer, tilbyder vi gratis bustransport tur/retur (til en 
adresse) indenfor ca. 50 km. 
Hvis I er færre eller ønsker at køre længere, så kontakt 
Lars Kæp Jensen på tlf. 98 375100 eller lars@rold.dk og få 
et tilbud på transport.

Juleanretningen består af:
Marinerede og kryddersild med karrysalat,  
løg og capers - Lun fiskefilet med remoulade

Varmrøget peberlaks med tomat-cognac dressing   
Æg og rejer med mayonnaise

Hjemmelavet kalvesylte med rødbeder og sennep
Tarteletter med høns i asparges

Andebryst a la orange og julemedister med grønlangkål 
og brunede kartofler

Ost og frugt - Ris a la mande med kirsebærsauce
 
Ved 4 personer eller flere serveres juleanretningen hver 
dag fra kl. 12.00-15.00 (undt. lør- og søndage samt 
andre dage med buffet)

Pr. couvert kr. 228,00
Ved forudbestilling til min 10 personer serveres julean-
retningen fra kl. 18.00-21.00 alle aftener undt. fre- og 
lørdage. Pr. couvert kr. 278,00

Julefrokosten består af:
2 slags sild - Varmrøget peberlaks - Fiskefilet - Sylte 

Leverpostej - Tarteletter med høns i asparges   
Ribbensteg - Skinke med grønlangkål   

God dansk brie og ris a la mande

Pris v/min. 25 couverter 
Pr. couvert kr. 228,00
Er I mere end 40 personer leverer vi gerne maden i 
en afstand af ca. 30 km.

LÆKKER HJEMMELAVET JULEMAD

JULEANRETNING
Fra 14. nov. til og med 20. dec. 2019

JULEEKSPRESSEN LEVERER

JULEFROKOST  
UD AF HUSET

Vores gode hjemmelavede lækkerier  
i jeres lokaler!

GARANT AALBORG
Tæppe Eksperten

Hobrovej 347 · 9200 Aalborg SV · 98 18 58 33
aalborg@garant.nu · www.garant.nu

ONLINE BOOKING:

www.torvesalonen.dk

Hobrovej 8 Rold | 9510 Arden | Tlf. 9856 1473 

Skott-rold.dk 
Hobrovej 8 Rold | 9510 Arden | Tlf. 9856 1473 

Skott-rold.dk 

Hobrovej 8 Rold - 9510 Arden
Tlf. 98 56 14 73
Skott-rold.dk

FOR FULD MUSIK

DE FESTLIGSTE  
JULEFROKOSTER

Vi holder julefrokost alle fredage og lørdage  
fra den 15. november til og med den 13. december kl. 19.00
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Hvad 
drømmer 

du om?

Tid med dem, der  
betyder alt?

Uanset, hvad du  
drømmer om, 

er vi med dig hele vejen. 
Vi gør vores for at 

realisere dine drømme.

Ud i naturen
- og få en på opleveren..!

Rebild Kanoudlejning 1/8 ann..indd   1 01/07/2016   09.27

MÅ VI I AL BESKEDENHED KALDE DET ET

"JUBILÆUMSNYTÅR"
Nytårsaften 2019-2020 er Jørgen Pedersens halvtredsindstyvende på Rold StorKro,  

og alting skal være som det plejer, derfor…

Starter festlighederne med Champagne fra Pol 
Rogér og appetizer fra ”sølvtårnet” kl. 18.30.

Herefter byder tjenerne velkommen til aftenens 6 
retters galla menu i vores festligt pyntede lokaler, 
Panoramarestauranten og Pejsestuen. 

Menuen består i år af:
Mosaik af laks og kammuslinger  

med røget creme fraiche
 Syltede danske asparges fra juni 2019  

med østerscreme og skilt muslingesauce
Due med beder og ”gammel dansk”

Indbagt dyrefilet med linse/foie gras tærte  
med variation af løg

Indbagt Camembert med lun solbærsauce
Festlig og sød nytårs surprice

Anders Holm, vores sommelier, har lavet en flot vin-
menu til at akkompagnere de 6 retter.

Under middagen og til dansen, som der forresten 
er tradition for starter allerede efter en af de første 
retter, spiller Peter Malers Husorkester frem til kl. 
02.00.
Når middagen er slut, byder vi på kaffe/the og en 
avec. 
Lige før midnat samles vi alle på marmorgulvet, 
hvor vi hører rådhusklokkerne og skåler nytåret ind 
i endnu et godt glas Champagne. Når vi har hørt 
”Vær velkommen”, skyder vi nytåret ind med vores 
eget flotte fyrværkeri-show, der både kan nydes fra 
terrassen eller indendøre fra vinduerne i Skovrider-
cafeen.

Fra kl. 01.00 står natmadsbuffeten klar med et ud-
valg af friske østers, jomfruhummerhaler og hjemme-
røget laks.

Pr. couvert kr.                          1.495,00

Friis Wood & Deli
Vin - Specialiteter - Laguiole - Udstyr

Storegade 51-53 - 9560 Hadsund
Telefon: +45 22 53 55 72

www.friiswoodogdeli.dk ❘ info@friiswoodogdeli.dk 

SORTIMENT PÅ OVER 400 VINE!

STORT UDVALG I SPIRITUS, 

OVER 70 FORSKELLIGE GIN!

Kig ind 

og bliv 

fristet!

Friis Wood & Deli 2019 96x116.indd   1 01/07/2019   16.33

Støvrings værkstedsbutik i
Guld * Sølv * Ure

Reparation af guld- og  
sølvsmykker samt ure

Vi designer nye smykker  
af dit gamle guld

Vi køber dit gamle guld og sølv

Guld-, sølv-, perle- og diamantsmykker

Vielsesringe og forlovelsesringe

Dåbsgaver, pokaler og gravering

Urmærker:
Christina, Citizen, Skagen, Casio, 

Fossil, Daniel Wellington, 
Swiss Military, Festina m.fl.

Jernbanegade 3 * 9530 Støvring
Tlf. 9837 0595

www.densortediamant.dk
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SELSKAB I SKOVEN

VI GIVER FESTEN DE HELT RIGTIGE RAMMER,  
UDE SOM INDE… 

Barnedåben, konfirmationen, brylluppet, fødselsdagen  
og alle de lejligheder for fester, før, efter og ind imellem

Endnu engang tusind tak til alle jer, der igen i det forløbne 
år har betroet festen i vores hænder, og ligeså tak til alle 
de gæster I har bragt til huse. Også tak for alle de smukke 
breve og mails I har sendt, det glæder os alle at modtage så 
mange positive tilkendegivelser.

I vores SELSKABSMAPPE har vi mange gode tilbud på 
menuer, hvor man frit kan vælge og sammensætte helt efter 
eget ønske, men vi har også lavet nogle menuforslag tilpas-
set årstiderne så retterne ”klæder” hinanden, og I kan være 
trygge ved sammensætningen. 

Vi har i oktober kvartal således kreeret  
en menu bestående af:

Consommé med hønsekød, fyldt grønkål og tørret hjerte
Pocheret oksefilet med peberrod, løg og skilt sauce

Karamelrand med marengs og bær
I januar kvartal ser menuen således ud:
Varmrøget laksemousse på plukkede salater  

og rugbrødscrumble
Skiver af krondyrkølle med bagt kartoffelmos  

og flødevildtsauce
Nøddefromage med syltede abrikoser og ristede nødder

I april kvartal tilbyder vi:
Asparges panna cotta med hjemmerøget andebryst

Kalvecoulotte med peberrodsskum og cremet kalvesky
Rabarber kokos tarte tatin med ristet kokosis

Og i juli kvartal består kvartalsmenuen af:
Salat af nye danske beder med friskost og ristede nødder

Pocheret perlehønebryst med auberginekompot og timianfløde
Hyldeblomstmousse med friteret hyldeblomst og nødder

I mere end 30 år har LARS KÆP JENSEN været den der, 
med sans for alle detaljer, har arrangeret fester for såvel 10 
som 120 gæster. Med ham er I i trygge hænder fra først til 
sidst, så tag en helt uforpligtende samtale ham og bliv over-
bevist om, at I vælger rigtigt ved at lade os stå for festen.

VI HAR ”ET GODT EKSEMPEL”
En lækker 3 retters kvartalsmenu i separat lokale.
Hvidvin og rødvin til for- og hovedret, serveret ad libitum, 
jeres gæster skal ikke mangle noget, samt et godt glas vin til 
desserten, samt kildevand.
Og efter middagen, kaffe/te med et lille stykke belgisk 
chokolade.
Hele herligheden fra kr.                             595,00  
pr. couvert ved mindst 30 voksne.

Hvis I vælger en menu fra et andet kvartal, er der et tillæg 
på kr. 50,00 pr. kuvert.
Til børnene har vi helt specielle menuer og priser.

Vi har smukke, fortrykte invitationskort med kuvert, me-
nukort til alle gæster samt bordkort, blomsterdekorationer, 
levende lys og måske vores smukke kogledyr fra skoven, alt 
sammen inkluderet i ovennævnte pris.

Husk også at vi tilbyder bustransport til og fra kroen in-
denfor ca. 30 km., gratis ved mindst 45 voksne gæster eller 
værelse til festparret uden beregning.

OG BEMÆRK SÅ: At vi i årets første tre måneder til-
byder festlige bobler til velkomst og en cognac/likør/rom 
til kaffen – HELT GRATIS !

Læs mere, få inspiration og download vores selskabsmappe 
på www.rold.dk/selskab
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LØRDAG DEN 4. JANUAR

SPANSK AFTEN
Med buffet og vine

Vi starter årets rejse i SPANIEN, og 
kl. 18.30 byder vi velkommen med Stefans lækre Sangria 
inden vi går til bords i Panoramarestauranten.

Her har kokkene tilberedt en stor flot og autentisk spansk 
buffet med mange forskellige lækkerier bl.a. suppe, paella, 
blæksprutter, tortillas, albondigas, rejer, croquetter, chori-
zio, Manchego og andre skønne spanske oste.
Til maden skal vi nyde ”Bodegaens” bedste solmodne vine. 

START ÅRET MED SMAGEN AF SPANIEN
Sangria og spansk buffet med vine
Pr. couvert kr.                                    448,00
Børn op til 12 år kr. 145,00 for 2 retters børnemenu eller 
spansk buffet (excl. drikkevarer)

Incl. overnatning til søndag, morgenmad, guidet travetur 
og søndagsfrokost pr. person på dobbeltværelse  
kr. 998,00-1.098,00. 

DEN DER KOMMER FØRST TIL MØLLE…
Menuen skal bestilles på nettet: www.rold.dk/kron-
dyr og de hurtigste får til den billigste pris.
Benyt lejligheden til at invitere familien, vennerne, 
kollegerne, kortklubben eller hvem som helst du me-
ner fortjener en god aften.

Krondyrsmiddagen sælges som et webtilbud på vores 
hjemmeside  
og de 3 retter koster kr.                   189,00  
for de første couverter hver dag.  
Når disse er solgt, stiger prisen for de næste couver-
ter til kr. 209,00, herefter er prisen kr. 229,00 og de 
sidste couverter sælges til kr. 279,00.  
De ”stille” dage, søndag-torsdag, er der flest af de bil-
ligste menuer til salg, fredag og lørdag starter prisen 
ved kr. 209,00 og lørdage i marts koster alle kuverter 
kr. 279,00, men se på nettet og bestil i god tid, DET 
BETALER SIG!

I kan også bestille menuen ved at kontakte os direk-
te, og så vil prisen være kr. 279,00 pr. couvert.

DE FLESTE AFTENER I JANUAR, FEBRUAR OG MARTS FRA KL. 18.00*

SÅ ER DEN DER IGEN 
KRONDYRSMENUEN 2020

Det har nu været en succes i mange, mange år, og 2019 satte ny rekord  
med mere end 2.500 kuverter.  

MENUEN BESTÅR AF:
Varmrøget laksemousse på plukkede salater og rugbrødscrumble
Skiver af krondyrkølle med bagt kartoffelmos og flødevildtsauce

Nøddefromage med syltede abrikoser og ristede nødder

WEB TILBUD
Køb nu på www.rold.dk/krondyr 

Gasværksvej 2 - 9500 Hobro  -  +45 5371 5120  -  
gas2gas@gasmuseet.dk - www.gasmuseet.dk

Oplev hvordan de sidste 200 års energi-
forbrug har forandret vores verden.

Flotte historiske udstillinger om gasenergi 
og hverdagsliv i byen og på landet.

Særudstilling: ”Da farmor var barn”. Oplev 
hverdagens forskellige brugsting fra 
1950’erne 1960’erne og 1970’erne  - Det 
er ren nostalgi.

Gør som 
Rold StorKro 

– bestil din musik og underholdning 
hos Event-Danmark.  

Vi har alt fra hyggepianisten og 
børnetryllekunstneren til landets bedste 

bands, solister og komikere.

Tlf. 98 10 20 00

Gør som 

Børnemenuen koster kr. 145,00 uanset hvilken dag.
Menuen skal bestilles senest kl. 18.00 dagen før I 
ønsker at nyde den.

Hvis I vælger at holde et lille, eller større selskab i se-
parat lokale, kan I købe denne menu til kr. 325,00 pr. 
couvert.  Incl. velkomstdrink, vin ad libitum og kaffe 
efter middagen kr. 595,00 pr. couvert. Gældende alle 
ugens dage ved mindst 25 gæster.

*Undtagen:
Januar 2020
Onsdag den 1. 
Lørdag den 4. (Spansk aften, se side 18)
Lørdag den 11. (Jørgen Pedersens 50 års jubilæum)
Søndag den 26. (Lukket pga. personale fest)
Fredag den 31. (Kokketræf,  se side 21)

Februar 2020
Fredag den 14. (Valentins Day, se side 22)
Fredag den 21. (Italiensk vinaften,  se side 23)



20 21

Vi har overtalt 5 af vore ”gode gamle” tjenere til at gense 
deres arbejdsplads gennem mange år, og sammen med vo-
res kokke tilberede en 5 retters menu til vores gæster denne 
aften.
Tilsammen har de 5 været ansat på Rold StorKro i 80 år, 
mellem 1977 og 2016 og 3 af dem har foruden en uddannel-
se som tjener, også kokkeuddannelse.

LEIF ANDERSEN har stået i lære på Hotel d´Angleter-
re, hvor han også blev uddannet som kok. Startede hos os 
i 1977 og nåede næsten 40 års ansættelse. Han hjælper os 
stadigvæk, når vi har brug for ekstra gode hænder.

KIM FREDERIKSEN kom til os i 1984 som ny udlært 
kok fra Mols Kroen og blev som tjener til 1997.

JAN SIMONSEN kom i lære som tjener hos os i 1978 og 
var ansat hos os i to perioder frem til 1996. Det er faktisk 
ham, der har været fadder til vores café-tilbygning i 1995.

KENT HJELMAGER, kom til os i 1993 og var hos os til 
2001, dels som tjener og senere som overtjener, indtil han 
desværre måtte forlade os og branchen på grund af ryggen. 

JENS OLE FREDERIKSEN, er udlært tjener på Hotel 
Hvide Hus i Aalborg og som kok her på kroen. Han har 
været ansat i tre perioder mellem 1980 og 1991.

De 5 går i køkkenet sammen med vores egen stab og frem-
tryller en spændende 5 retters menu. Hertil går vi i kælde-
ren og finder nogle passende vine.

Aftenen indledes med en velkomstdrink og en præsentation 
af kokkene kl. 18.30, hvorefter vi går til bords i Panorama-
restauranten og nyder menu og vine. Efter maden hygger vi 
med kaffe/the og en cognac eller likør fra avec-vognen.

Pr. couvert kr.                998,00
Vi står normalt på hænder og fødder for vores gæster og laver gerne 
special menuer som tager højde for diverse kost-allergier og politiske 
hensyn.  
Til kokketræffet kan vi desværre ikke tilbyde alternative menuer undt. 
til diabetikere eller gluten-allergikere.

FREDAG DEN 31. JANUAR KL. 18.30

KOKKETRÆF
Hvem husker ikke?

Jyske værkstedspriser

For everything your car needs.

Brøndums Autoservice

Tlf. 96 86 09 06 
www.brondums.dk

Møllegårdsvej 10  
9530 Støvring

Nibevej 4  
9200 Aalborg SV

Spar 20-50%
på din værkstedsregning
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TAT TOOZ

Tjenerne har dækket op med hjerter og mange af stearinlys. 
Du skal tage den eneste ene i hånden, så byder vi velkom-
men kl. 18.30 med et glas forførende rosé bobler.

Aftenens romantiske menu er kreeret af vores unge forel-
skede kokkeelever og består af:

Carpaccio af oksemørbrad med små søde rejer 
Symbiose af kalv og gris med vintergrønt i flere teksturer  

samt skummende sky
Duet af chokolade mousse på nøddebund  

med marinerede bær og iscreme
  

Til middagen serverer vi hvid- og rødvin samt et glas des-
sertvin. Efter middagen byder vi på Irish Coffee og hjem-
melavede fyldte chokoladehjerter.
Hele aftenen tryller Claus Tanderup på sin guitar.

Velkomstbobler, 3 retters middag med vine, Irish Coffee 
med fyldte chokolader og en rose til damerne.  
  
Pris for jer begge kr.                         1.498,00
Incl. overnatning til lørdag og morgenmad. 
For 2 personer på dobbeltværelse kr. 1.998,00 - 2.198,00

FREDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 18.30

VALENTINES  
DAY

Årets mest romantiske dag! FREDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 18.30

EN ITALIENSK AFTEN
Vi er stolte over at kunne præsentere  

aftenens vin-vært,  
RENÉ LANGDAHL JØRGENSEN

"I selskab med vinguruen 
Rene Langdahl Jørgensen 
vil spændende vine vil blive  

præsenteret og smagt"

René Langdahl Jørgensen er mangeårig vinskri-
bent på magasinet Gastro, hvor alle vinemner 
dækkes. Han skrev tidligere for Vinbladet og 
leverer desuden vinstof til Sommelierbladet og Din 
Vinguide. René har undervist i vinstof gennem 
mere end ti år og har holdt et utal af kommenterede 
smagninger, der både har højt vidensniveau og en-
tusiastisk formidlingsstil. René 
Langdahl Jørgensen er i gang 
med at gennemføre den eks-
trem vanskelige internationale 
uddannelse til Master of Wine.

Vi er i ITALIEN, og spænden-
de vine vil blive præsenteret og smagt i selskab med 
den tilpassede menu på 4 retter og efterfølgende 
kaffe med Strega.

Pr. couvert kr.           998,00
Vi står normalt på hænder og fødder for vores gæster og laver 
gerne special menuer som tager højde for diverse kost-allergier 
og politiske ideologier. Til denne vinaften kan vi desværre ikke 
tilbyde alternative menuer til f.eks. vegetarer og veganere. 
Har du derimod en fødevarer allergi, bedes dette oplyst ved 
bestillingen.
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Jernbanegade 25, 9530 Støvring
Tlf. 98 37 24 11
www.hkglas.dk

En spændende og  
anderledes  

glarmester butik
Udskiftning af ruder
Energiruder
Udestuer
Terrasse overdækning
Spejle
Brusedøre
Glashylder
Rammer
Glaskunst
Brugskunst

HK Glas 2019.indd   1 13/07/2019   09.14
Forestil jer, at I går rundt mellem boderne og ”handler” 
de lækreste franske retter, som I nyder ved jeres bord i 
Panoramarestauranten, igen og igen…

Besøg fiskemandens, grønthandlerens eller slagterens 
bod og smag på bl.a. moules frites, jambon persille,  
kanin, snegle og mange andre forskellige franske  
specialiteter. Senere på aftenen åbner også ostehand- 
leren og konditoren op for deres lækkerier.

Vinhandleren, som selvfølgelig har åbent under hele 
måltidet, råder og vejleder med skønne franske dråber 
passende til den mad I har på tallerkenen.

Og hele herligheden krydres og skaber den rette stem-
ning med Flemming Baades franske toner på harmoni-
kaen.

Traditionen tro fortsætter aftenen med en kop espresso 
og en cognac eller hvad I måtte foretrække i stedet

  
Pr. couvert kr.                                    848,00

BIENVENUE A LA FORÊT

DET FRANSKE MARKED 
Fredag den 3. april kl. 18.30 åbner  

det franske marked på Rold StorKro 

Lille eftersyn fra 
1.700,-

Stort eftersyn fra
3.400,-

Hjortkjærsvej 12, 9600 Aars ❘ Tlf. 98 62 38 00
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AutoPartner.dk

AUTOCENTRALEN STØVRING

www.cac-certi�ceret.dk

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

• Service og reparation af alle bilmærker
 – også under fabriksgarantien
• Skader
• Klargøring til syn
• Undervognsbehandling
• Reparation og eftersyn af aircondition
• 3 års garanti på udført arbejde

Hos Autocentralen Støvring 
SERVICERER VI ALLE  
BILMÆRKER

Buderupholmvej 1
9530 Støvring

Tlf.: 98 37 27 50
www.autocentralen-stovring.dk

Prisen er gældende i 2019 og gælder kun personbiler. 
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Undervogns- 
behandling

2.745,-

Tæt på og ligetil

Du får noget EKSTRA hos os. 
Ring 96 98 18 00 og få et tilbud.

Kåret til Årets Kundeejede Forsikringsselskab 2019

HELT 
PERSONLIG
BETJENING

PÅSKEFROKOST FOR HELE FAMILIEN, IKKE 
MINDST BØRNENE*
Kom i god tid og saml appetit til frokosten med 
en tur i Rold Skov. Guiden står klar kl. 10.30 og 
turen varer ca. 1½ time. Vi går i Troldeskoven, Lars 
Kjærs hus, Rebild Bakker, Urskoven eller på besøg 
ved en af egnens mange kilder.

Kl. 12.30 er vi klar med vores store påskebuffet, 
som indeholder noget for enhver smag f.eks. sild, fi-
skefilet, fiskedelikatesser, charcuteri, lune og varme 
retter samt ost. Og ikke at glemme i anledningen 
af påsken en dejlig lammekølle og naturligvis også 
noget til børnene, samt sødt til afslutning. 

Efter frokost er det tid til årets familiedyst på  
minigolfbanen, alle kan spille, store som små, 
måske de helt små skal have lidt hjælp af (bedste)
forældrene.
Travetur, påskefrokost, underholdning for børnene 
samt minigolf.

Pr. person kr.                                358,00
Børn op til 12 år kr. 195,00. 

*NB: Midt i frokosten kommer PÅSKEHAREN på 
besøg og underholder alle børnene.

PÅSKEMIDDAGEN
Hver aften fra kl. 18.00 serverer vi i Panorama- 
restauranten vores påskemiddag, der består af:

Friteret hønseæg med urter og sennepscreme
Lammeculotte med ramsløg og hvidløgspuré

Dessert påskeæg af chokolade, marcipan og nougat

Pr. couvert kr.                              378,00
Børn op til 12 år. Kr. 145,00 for en 2 retters  
børnemenu eller kr. 189,00 for ½ portion  
af ovenstående menu.

OBS: Vi anbefaler bordbestilling  
i god tid.

VELKOMMEN TIL HELE FAMILIEN

PÅSKEN PÅ 
ROLD STORKRO
Skærtorsdag den 9. april til og med  

2. påskedag den 13. april 2020
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TOTALLEVERANDØR AF 
KONTORMASKINER OG IT LØSNINGER

NCT A/S ❘ Hjørringvej 152 ❘ 9400 Nørresundby
Tlf. 98 19 24 00 ❘ E-mail: nct@nct.dk

www.nct.dk

effektiv-pc.dk( 98 55 16 88
Holmsvej 3 • 9610 Nørager • salg@effektiv-pc.dk

Hurtig og kvalificeret service til Erhverv og Private
Hos dig eller på vores eget værksted

#

4 Sikkerhed- og backupløsninger
4 PC, Mac, iPhone og iPad værksted
4 Vedligehold af IT og netværk
4 Printer- og kopimaskineservice
4 Fjernsupport 
4 Kører i hele himmerland

Velbekomme...

Vi har fyldt tallerkenen 

med IT-løsninger 

#

SØNDAG DEN 31. MAJ OG MANDAG DEN 1. JUNI

PINSE I SKOVEN MED 
GUIDE OG HESTEVOGN

Se pinsesolen danse igennem trækronerne

Morgenbuffet:
Fra kl. 7.30 – 10.00 serverer vi dagens vigtigste mål-
tid, den store morgenbuffet, som bl.a. består af:

Friskbagte rundstykker, franskbrød og rugbrød, diverse 
morgenmadsprodukter, yoghurt, pålæg, hjemmelavet mar-

melade, oste, mælk, juice, wienerbrød, blødkogte æg,  
lun røræg med bacon og pølser, frisk frugt, kaffe eller the 

samt en vitaminbombe.

Pr. couvert kr.                                 175,00  
Børn op til 12 år kr. 85,00

Pinsefrokost:
Pinse-frokost-buffeten står klar i Pejserestauranten  
kl. 12.30, og den består af:

Sild, lune fiskefileter, røget laks og andre  
fiskespecialiteter, pålæg, salat, lune retter, ost og kage.

Pr. couvert kr.                                 298,00  
Børn op til 12 år kr. 145,00

Guidet travetur:
Har I lyst til en frisk tur i den pinsegrønne skov efter 
morgenmaden eller før frokosten, så står guiden klar 
kl. 10.30. Turen varer ca. 1½ time og går over  
Vælderskovbakken, langs Kovadsbækken til Lars 
Kjærs Hus for foden af Rebild Bakker, hvor vi skal 
høre om Marie og Lars som boede her fra 1892 til 
1948. Krybskyttebitteren skal ej heller mangle.  
Turen er gratis for vores frokost- og morgenmads 
gæster.

Tur med hestevogn:
Hvis I kunne tænke jer en tur i skoven med heste-
vogn, vil vi med glæde arrangere en sådan for jer. Der 
er plads til 10-12 personer i vognen og prisen er kr. 
1.500,00 for en tur på 1-1 ½ time.  
Husk at bestille i god tid. 

Støvring Bytorv 9 | 9530 Støvring | Tlf. 98 37 42 66 
Wagner Støvring

Den Gamle Skole i Gl. Skørping.

Galleri Tine Lilholt: Malerier, plakater og postkort.

Thrane Studiet: Indspilning og Booking af musik.

Bækkedalsvej 1, Gl. Skørping, 9520 Skørping.

www.tinelilholt.dk  .  www.thranestudiet.dk
21466037                         21445427



30 31

MANDAG DEN 15. JUNI, TIL OG MED MANDAG DEN 31. AUGUST

SOMMER I SKOVEN
Nyd en lækker sommermenu på terrassen eller  

en skøn madkurv til kanoturen

 
Vi byder velkommen med en kølig Riverboat Cocktail i 
caféen, hvor RYAN SAM underholder gæsterne med musik 
og sang.

Ryan er kommet direkte fra New York, bl. a. for at gøre 
vores 4. juli fest endnu festligere.
Vi havde opså besøg af Ryan i 2019, men det var med så 
kort varsel at vi ikke kunne nå at offentligøre programmet i 
tide – det råder vi så bod på i år.

Det er igen vores grillmester Christian Klint der er ansvar-
lig for de store griller, og tro mig, om ikke han fremtryller 
et orgie af det bedste en grillmester mestrer.

Kæmpe rejer, Cæcarsalat, Skaldyrs Mac’n’Cheese, Coleslaw,  
Kylling, oksefilet, fisk, blåbærtærte og Key-lime-pie.

Når vi ikke orker mere af de spændende retter, sætter vi no-
get ”sødt” på bordet til afslutning, og herefter tager RYAN 
SAM igen over, og underholder os med et repertoire af alle 
de skønne toner, vi elsker at nynne med på.  
Han er en oplevelse i sig selv!

Kom op nyd den skønneste afslutning på Rebildfesten med 
velkomst cocktail, grillbuffet, dessert og underholdning.

Pr. couvert kr.                                           438,00

Madkurve:
Til alle sommerens små og store fritidsarrangementer f.eks. 
Opera i Rebild, Rebildfesten, en kanotur på Lindenborg Å 
eller en dejlig skovtur for 2.
Kurven indeholder:

Pestobagt hellefisk på salat
Couscous med røget laks, soltørret tomat og fetaost

Krondyrroastbeef med tranebær-mayo og cornichons
Røget kyllingebryst med tomatsalsa

Dagens ost med tilbehør
Lidt til den søde tand
Brød, kiks og smør

Samt en flaske rød-eller hvidvin, to flasker vand, porcelæn, 
vinglas, bestik, service, dug, salt/peber mv.
Bestil kurven senest 3 dage før den skal bruges, er I sent 
ude, så prøv at ringe til os, måske kan vi alligevel trylle en 
lækker madkurv frem.
Der betales kr. 150,00 i depositum for kurv og service, som 
tilbagebetales ved returnering samme dag eller dagen efter.

Madkurv til 2 personer kr.                      398,00
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Sommermenuen:
Serveres hver aften fra kl. 18.00 (undt. den 4. juli ) i  
Panoramarestauranten eller på terrassen foran pejsen.

Salat af røget makrel, nye kartofler, rygeost og radiser
Svinekotelet fra Krastrup Søgård med sommergrønt  

og estragonsauce
Friteret vanillieis med kold jordbærconsommé

Pr. couvert kr.                                           348,00
Minigolf:
Rold StorKro’s minigolf er måske Himmerlands smukkeste 
og mest spændende bane. Kom og prøv de 18 huller, som 
har en sværhedsgrad på Par 3-5.
Banen er åben hele året fra kl. 10.00-21.00 (eller solned-
gang)

Pr. person pr. spil kr.                                      50,00
Eller køb et årskort med spil i hele 2020 for  
kr. 300,00.

Sommertilbud:
Nyd en spændende krondyrburger med grovfritter og aioli 
(serveres fra kl. 12.00-16.00) og et spil minigolf.

Burger & minigolf  
Pr. couvert kr.                                            178,00

HAPPY FOURTH OF JULY

AMERIKANSK BBQ AFTEN 
Lørdag den 4. Juli kl. 18.30 

Ring 20 87 69 17



...vise dem frem, så I ved selvsyn kan se mulighederne for at 
afholde jeres møde, kursus eller hvad I nu har brug for, væk 
fra hverdagen.

Foruden de gode lokaler og faciliteter, kan vi tilbyde 47 
værelser.
Et godt køkken og en professionel receptions- og tjener-
stab, der alle vil gøre deres yderste i bestræbelserne på at 
gøre jeres ophold så behageligt og udbytterigt som muligt.

BRUG OS SOM JERES EKSTRA MØDELOKALE! 
- når det passer jer.

Døgnmøde
Enkeltværelse og lokaler efter behov.  
Frokost, kage og 2 retters middag samt  
stor morgenbuffet
Pr. person                                           1.040,00
Dagmøde 8 - 16
Mødelokale 
Morgenbuffet, frokost og kage
Pr. person                                                   396,00 
Morgenmøde 8 - 11
Mødelokale og morgenbuffet.
Pr. person                                                  200,00
 
Frokostmøde 12 - 17
Mødelokale, frokost og kage
Pr. person                                                   296,00
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Vælderskoven 13 . 9520 Skørping  . Tlf. 98 37 51 00
www.roldstorkro.dk . roldstorkro@rold.dk

FÅ NY INSPIRATION I SMUKKE OMGIVELSER

VI ER SÅ STOLTE OVER
VORES NYE FACILITETER

Og vil så gerne...

Fyraftensmøde 15 - 20
Mødelokale
Kage, Boeuf Bearnaise med grovfritter.
Pr. person                                                   356,00
Aftenmøde 18 - 22
Mødelokale 
Krondyrsragout med rodfrugtsmos og syltede tranebær 
samt kage.

Pr. person                                                    316,00
Priserne er uden moms og ved mindst 4 personer og inklu-
derer kaffe/te, kildevand og frisk frugt i mødelokalet.

Tag en snak med vores hotelchef, Anne-Katrine eller kur-
susværtinden Jane, om jeres næste arrangement, de har 
mange års erfaring på Rold StorKro og inviterer gerne på 
site inspektion og giver et uforpligtende tilbud.


