MAGASINET
2020 - 2021

Med smag og skovluft

Incl.
overnatning
og morgenmad
pr. person
lse
på dobbeltvære
.398,00 .
kr. 1.298,00 -1

NÆSTEN HVER SØNDAG* SERVERER VI KL. 12.30

SØNDAGSFROKOST
med tur i skoven

Et dejligt dansk frokostbord med sild, fiskefilet og
andre kolde og 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 nyudsprungne 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 historie.
Pr. couvert kr.

275,00

Børn op til 12 år kr. 150,00, (har vi besøg af mange
børn laver vi et børnevenligt hjørne på buffeten)
*OBS: Vi tilbyder søndagsfrokost HELE ÅRET, undt. fra medio
juni til slut august og visse helligdage.
I perioden fra 25. oktober til og med 20. december har vi udvidet
vores søndagsfrokost med juleture, læs om dette på side 5.
I påsken og pinsen (se side 14) har vi også ændret lidt på arrangementet.

FREDAG DEN 11. SEPTEMBER 2020 KL. 18.30

SKALDYR DE LUXE

Denne aften er til alle jer, der bare elsker skaldyr og en spændende menu
Vi byder velkommen med et glas fransk Cremant og
en skaldyrs appetizer i Skovridercafeen.
Herefter serverer vi i Panoramarestauranten:

Gule ærter med jomfruhummer og sprød flæsk
Glaskål med østers, æble og consommé
Blæksprutte med tomater og urter
Mignon af kanin, indbagt med rejer og sprød skinke
Hummerkoral, mango og vaffel

Søndagsmiddagen

Til middagen har vores sommelier været i kælderen og
fundet passende vine, både røde og hvide.
Efter middagen byder vi på kaffe/the i Skovridercaféen.
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 denne skaldyrsaften kan vi desværre ikke tilbyde alternative
menuer undt. til diabetikere eller gluten-allergikere.

Hver søndag aften,✶ serverer vi en udsøgt 3 retters menu i Panoramarestauranten.
Hvert kvartal, sin menu:
OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER:
Terrine af and med selleri og urter
Langtidsstegt oksefilet med vinterurter og sauce Bigarade
Chokoladetærte med kirsebær og sorbet
JANUAR, FEBRUAR & MARTS 2021:
Se krondyrsmenuen side 11.
APRIL, MAJ & JUNI:
Salat af krabbe med hummermayo & grønne urter
Unghanebryst en cocotte, fyldt med tørrede svampe fra
Rold Skov og serveret med skummende ramsløgsauce
”Gulerodskage” med ristede græskarkerner
og is med brændevin

JULI, AUGUST & SEPTEMBER:
Carpaccio af okseinderlår med marinerede valnødder
og svampe crudité samt ”havguscreme”
Langtidsstegt kalveculotte med sommerkål og sauce
Suprême med peberrod
Jordbær mille feuille med syltede jordbær
og hvid chokolade

289,00

Pr. couvert kr.
✶Undtagen Valentines Day den 14. februar (side 10)
samt Påskedag, hvor vi har en speciel påskemiddag
(side 14). Amerikansk BBQ den 4. juli (side 15).
Søndagsmiddagen skal bestilles senest dagen før.

Magasinet er en formue værd!
Hver den 1. i måneden fra 1. okt. 2020 til og med 1. aug. 2021, kan I finde månedens spørgsmål på www.rold.dk/magasin.
Hver måned trækker vi lod blandt de rigtige besvarelser om diverse gavekort.
OBS: Den 1. august 2021 er præmien 25 kuverter til en søndagsfrokost eller søndagsmiddag med drikkevarer til en
værdi af ca. kr. 10.000,-
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TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER FRA KL. 18.00

Mortens aften

Vi har tændt en masse levende lys og kalder denne aften
”Mortens Candlelight Dinner”
Menuen Mortens aften består af:

Hjemmelavet gravad laks, sennepsdressing med dild og honning
samt plukkede salater
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…)
Citronfromage med hvid chokolade og citron/creme fraiche parfait
Pr. couvert kr. 

358,00

Børn op til 12 år kr. 179,00 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.
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TRAVETUR OG FROKOST

Familie søndagsfrokost
op mod jul
En af de mange gode traditioner, som vores gæster glæder sig til hvert år,
når højtiden nærmer sig.
I er velkomne alle søndage fra den 25. oktober til den
20. december 2020 samt alle lørdage fra den 28. november til og med den 19. december 2020.
Traveturen starter kl. 10.30.
Vi vil så gerne, at alle kan deltage derfor går vi i et
moderat tempo, men vær opmærksom 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 julehistorier fra skoven. Omkring bålet serverer vi
rødvinstoddy til de voksne og juice til børnene.

VILDT
FESTIVAL

Hvis du går din egen tur, eller gerne vil sove lidt længe, så husk at buffeten starter kl. 12.30. Buffeten er

Alle weekender i oktober
og de 2 første i november

Vi har i de senere år set en stigende interesse for vores
”Vilde efterårs weekender”, derfor har vi i år også
valgt at give jer 6 weekender at vælge imellem. Traditionen tro har vi på fredage ”Vin & vildt” mens vi om
lørdagen serverer en 5 retters vildtinspireret menu.
Husk, I kan også overnatte i forbindelse med arrangementerne.

Vin & Vildt

Fredage fra kl. 18.30
Spændende vildtbuffet med et udvalg af kolde og lune
retter; suppe, terrine, røgede vildt specialiteter, ragout,
grillede og helstegt fjer og hårvildt. Tilbehør fra efterårets skattekammer 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.
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.

Børn op til 12 år kr. 225,00 (excl. drikkevarer)
Incl. overnatning til lørdag og morgenmad pr. person
på dobbeltværelse kr. 1.078,00-1.178,00.
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798,00

en lækker kombination af sild, fisk, kød, specialiteter,
koldt og lunt samt Charlottes berømte chokoladekage.
Jo tættere vi kommer på jul, jo mere julet bliver buffeten. Der er også et børnevenligt hjørne på buffeten.
Mens I nyder frokosten, kommer klovnen Stevan og
henter vores yngste gæster. De får et lille trylle- og
ballonshow mens mor og far spiser færdig, og tæt på
jul er det julemanden, der kommer på besøg.
Pr. couvert kr.
For børn optil 12 år kr. 160,00

368,00

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

Vilde efterårs lørdage

Lørdage kl. 18.30
Vi byder velkommen med et glas boblende Cremant i
Skovridercafeen, inden I går til bords i Panoramarestauranten.
Vi serverer denne spændende menu:
Braiseret hvidkål, hjerte og bouillon
Terrine af poussin og jomfruhummer med
løvstikke og hummermayo
Gravad dyrefilet og variation af hyben
Indbagt fasanbryst med rosiner, nødder og portvinssky
Hyldebær, pære og daggammelt brød
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 musikken, hygge sig med en kop kaffe eller en
drink et par timer, inden man tager hjem eller går til ro.

555,00

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

DER ER NU IKKE NOGET SÅ FESTLIGT SOM

NY TÅRSAFTEN
PÅ STORKROEN

Alle fredag og lørdage fra
den 20. november til og med
den 12. december kl. 19.00

DET ER IKKE UDEN GRUND AT ROLD STORKRO ER BERØMT
FOR SINE JULEFROKOST-ARRANGEMENTER
Julefrokost med festlig og god stemning. Maden er
den sædvanlige gode hjemmelavede kvalitet.
VORES JULEBUFFET:
Den store julebuffet med hjemmelavede lækkerier,
hvor ingen går sultne hjem!

Marinerede sild med karrysalat og løg
Kryddersild med løg og capers
Stegte sild i eddike
Urtedampede muslinger med sauce verte
Gravad laks med rævedressing
Varmrøget peberlaks med tomat-cognacdressing
Pil-selv rejer med aioli
Æg og rejer med mayonnaise og citron
Hjemmelavet kalvesylte med rødbeder og sennep
Fiskefilet med hjemmerørt remoulade og citron
Mormorsalat med confiteret and, valnødder og granatæble
Tarteletter med høns i asparges
Lun leverpostej med champignon og bacon
Blodpølse med sirup og kanelsukker
Sprød vintersalat med grønkål og tørrede figner
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:
Og god stemning bliver skabt sammen med One-byOne. 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
Julepakken bestående af buffet,
drikkevarer og natmad
Pr. couvert kr. 

825,00

Inkl. overnatning fredage fra kr.



1.298,00-1.398,00

Vi starter festlighederne med Champagne fra Pol
Rogér og appetizer fra ”sølvtårnet” kl. 18.30.
Herefter byder tjenerne velkommen til aftenens 6
retters gallamiddag i vores festligt pyntede lokaler,
Panoramarestauranten og Pejsestuen
Menuen består i år af:
Kongekrabbe, vaffel med grønkål
og røget friskost fra Kirks
Canadisk clearwater kammusling,
flødestuvet spinat, ”speck” og trøffel
Tatar af okse fra Himmerland,
hengemte ramsløg, confiteret æggeblomme og kveller
Oksemørbrad, confiteret duelår, skilt morkelsauce
og sprød tærte med foie gras
Røget ”hvid dame”, brioche og hybenrosemarmelade
Festlig og sød nytårs surprice

Anders Holm, vores sommelier, har lavet en flot vinmenu til at akkompagnere de 6 retter.
Under middagen og til dansen, som der i øvrigt er
tradition for starter allerede efter de første retter,
spiller Peter Malers Husorkester, frem til kl. 01.30.
Der er kaffe/te, en lille én og sang efter rådhusklokkerne, inden vi tager en lun trøje på og nyder det
flotte fyrværkeri i skovbrynet.
Dansen går lystigt og baren er åben for øl, vand og
diverse drinks, som er incl. i prisen indtil kl. 02.00
Fra kl. 01.00 står natmadsbuffeten klar med et
udvalg af friske østers, jomfruhummerhaler og den
gode røgede laks.
Pr. couvert kr.

1.648,00

Inkl. overnatning lørdage fra kr.

1.398,00-1.498,00


Prisen er afhængig af værelsestype.

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.

Vores gode hjemmelavede
lækkerier i jeres lokaler!
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. 40 couverter
Pr. couvert kr.

228,00

V/min. 20 couv. kr. 248,00, v/min. 30 couv. kr. 238,00
Ved mindst 40 couverter leverer vi gerne maden i en
afstand af ca. 30 km.

Husk at vi også har en juleanretning alle hverdage fra den 16. november til den 21. december
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SELSKAB I SKOVEN

VI GIVER FESTEN
DE HELT RIGTIGE RAMMER,
UDE SOM INDE…
Barnedåben, konfirmationen, brylluppet, fødselsdagen
og alle de andre gode lejligheder til fester

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 tilpasset årstiderne, så retterne ”klæder”
hinanden, og I kan være, trygge ved sammensætningen.
Oktober, november og december:
Terrine af and med selleri og urter
Langtidsstegt oksefilet med vinterurter og sauce Bigarade
Chokoladetærte med kirsebær og sorbet
Januar, februar og marts:
Roulade af mørksej med urtesalat og sprød crouton
Skiver af krondyrkølle med flødevildtsauce og
bagt kartoffelmos
Mousse af mørk chokolade med abrikospuré og
honningristet nøddecrumble
April, maj og juni:
Salat af krabbe med hummermayo og grønne urter
Unghanebryst en cocotte, fyldt med tørrede svampe
fra Rold Skov, serveret med skummende ramsløgsauce
”Gulerodskage” med ristede græskarkerner og is
med brændevin
Juli, august og september:
Carpaccio af okseinderlår med marinerede valnødder og
svampe crudité samt ”havguscreme”
Langtidsstegt kalveculotte med sommerkål og
sauce Suprême med peberrod
Jordbær mille feuille med syltede jordbær og hvid chokolade
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. Hos ham er I i trygge
hænder fra start til slut, så tag en helt uforpligtende
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samtale med ham og bliv overbevist om at I vælger
rigtigt ved at lade os stå for jeres fest.
”ET GODT EKSEMPEL”
En lækker 3 retters kvartalsmenu i separat lokale.
Hvid- og rødvin til for- og hovedret, serveret ad
libitum (jeres gæster skal ikke mangle noget) samt et
godt glas vin til desserten og frisk kildevand.
Efter middagen, kaffe/the med et lille stykke belgisk
chokolade.
Hele herligheden fra kr.
pr. couvert ved min. 30 voksne.

625,00

Vælger I en menu fra et andet kvartal, vil der være et
tillæg på kr. 50,00 pr. couvert.
Til børnene har vi specielle menuer og priser.
Vi har invitationskort med kuvert, menukort til alle
gæster samt bordkort, blomsterdekorationer, levende
lys og måske vores smukke kogledyr fra skoven, alt
sammen inkluderet i ovennævnte pris.
Husk: Vi tilbyder bustransport til og fra kroen indenfor ca. 30 km., gratis ved selskaber på min. 45 voksne
gæster ELLER et værelse til værtsparret uden beregning.
BEMÆRK OGSÅ: Vi tilbyder i årets første tre
måneder 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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WEB TILBUD

Køb nu på www.rold.dk/krondyr

SPANSK
AFTEN
Med buffet og vine

Lørdag den 9. januar 2021 kl. 18.30

Det spanske køkken er spændende og rigt varieret.
Hos os er der tradition for en spændende buffet først i
det nye år.
Vi byder velkommen med en frisk Sangria, inden I går
til bords i Panoramarestauranten.
Her har kokkene tilberedt en stor flot og autentisk
spansk buffet med mange forskellige lækkerier bl.a.
suppe, paella, jamón Iberico, tortillas, rejer, croquetter,
chorizio, Manchego og andre skønne spanske oste.
Til maden skal vi nyde ”Bodegaens” bedste solmodne
vine.

Sangria og spansk buffet med vine

468,00

Pr. couvert kr.
Børn op til 12 år kr. 145,00 for 2 retters børnemenu
eller spansk buffet (excl. drikkevarer)

Incl. overnatning søndag, morgenmad, guidet travetur
og søndagsfrokost pr. person på dobbeltværelse
kr. 1.028,00-1.128,00 pr. person.

KRONDYRSMENUEN 2021
Søndag den 14. februar kl. 18.30

Valentines Day
Årets mest romantiske dag!

Årets mest romantiske dag, hvor tjenerne har dækket op med
hjerter og mange stearinlys: Tag din eneste ene i hånden,
vi byder velkommen kl. 18.30 med et glas forførende rosé
bobler.
Aftenens romantiske menu er kreeret af vores unge forelskede kokkeelever og består af:

Friskbagt urtevaffel, toppet med stenbiderrogn
Oksemørbrad a la Wellington
med hønsesoufflé og trøffelsauce
Chokolade fondant med mangosorbet og sprøde kokosflager
Til middagen serverer vi hvid- og rødvin samt et glas dessertvin. Efter middagen byder vi på Irish Coffee og hjemmelavede fyldte chokolade hjerter.
Hele aftenen tryller Claus Tanderup på sin guitar.
Velkomstbobler, 3 retters middag med vine, Irish Coffee
med fyldte chokolader og en rose til damerne.

1.498,00

Pris for jer begge kr.
NB: Overnatning søndag nat og stor morgenbuffet
kr. 600,00-800,00 pr. værelse.
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SÅ ER DEN DER IGEN

De fleste aftener i januar, februar og marts fra kl. 18.00, undt.✶
MENUEN BESTÅR AF:

Roulade af mørksej med urtesalat og sprød crouton
Skiver af krondyrkølle med bagt kartoffelmos og flødevildtsauce
Mousse af mørk chokolade med abrikospuré og honningristet nøddecrumble
DEN DER KOMMER FØRST TIL MØLLE…
Menuen skal bestilles på nettet: www.rold.dk/krondyr
og de hurtigste får til den billigste pris.
Benyt lejligheden til at invitere familien, vennerne,
kollegerne, kortklubben eller hvem som helst du mener
fortjener en god aften.
Krondyrsmiddagen sælges som et webtilbud på
vores hjemmeside.
Hver dag sælges de første couverter
af menuen til kr. 
Når disse er solgt, stiger prisen for de næste couverter
til kr. 219,00, herefter er prisen kr. 239,00 og de sidste
couverter sælges til kr. 289,00.
De ”stille” dage, søndag-torsdag, er der flest af de billigste menuer til salg, fredag og lørdag starter prisen
ved kr. 219,00 og lørdage i marts koster alle couverter
kr. 289,00, men se på nettet og bestil i god tid.
DET BETALER SIG!

199,00

I kan også bestille menuen ved at kontakte os direkte,
så vil prisen være kr. 289,00 pr. couvert alle dage.
Børnemenuen koster kr. 145,00 uanset hvilken dag.
Menuen skal bestilles senest kl. 18.00 dagen før I

ønsker at nyde den, men bestil den allerede nu, så er I
sikret menuen til den ”rigtige” pris.
Hvis I vælger at holde et lille, eller større selskab i
separat lokale, kan I købe denne menu til kr. 340,00
pr. couvert.
Incl. velkomstdrink, vin ad libitum og kaffe efter middagen kr. 625,00 pr. couvert.
Gældende alle ugens dage ved mindst 30 gæster.

*Undtagen:
Januar
Fredag den 1.
Lørdag den 9. (Spansk aften, side 10)
Lørdag den 16. (Alt optaget)
Søndag den 17. (Personalefest)
Fredag den 29. (Kokketræf, side 12)
Februar
Søndag den 14. (Valentins Day, side 10)
Fredag den 26. (Vinaften, side 13)
Marts
Fredag den 19. (Det franske marked, side 13)
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Fredag den 26. februar

En filosofisk musik & vinaften
i selskab med Thomas Lysgaard

Vi er stolte over at kunne præsentere aftenens vinvært THOMAS LYSGAARD, som i mange år prægede det nordjyske restaurationsliv i Aalborg. Både
Penny Lane og Fusion har nydt godt af Thomas´s
enorme vinviden og forunderlige måde at præsentere
og beskrive vinene på.

ØKOLOGI

Et liv med vin, musik og filosofi har gjort Thomas
til noget af en livskunstner på sit felt. Hele herligheden vil blive præsenteret og smagt i selskab med den
tilpassede menu på 4 retter og efterfølgende kaffe med
en lille én fra avecbordet.

BÆREDYGTIG

En aften man vil mindes med forundring og glæde i
lang tid.
Pr. couvert kr.

998,00

Fredag den 29. januar kl. 18.30

KOKKETRÆF
En fantastisk aften med en helt speciel menu sammensat af
6 producenters egne bæredygtige råvarer
I år har vi valgt, at menuen skal stå i økologiens og
bæredygtighedens tegn, og derfor har vi valgt at invitere 6 producenter af disse råvarer, der sammen med
vores egne kokke vil tilrettelægge og producere en
udsøgt 5 retters menu af disse fortrinlige specialiteter
for vore gæster.
Jacob og Thomas med fisk fra KYST
Pia med grøntsager fra TRANUM NATURBRUG
Ulla med kylling fra ROKKEDAHL
Peter med kalvekød fra HIMMERLANDS KØD
Jens med frugt fra FRUGTHAVEN
Jan og Lone med vin fra, GULDBÆK VINGÅRD

Aftenen indledes med en velkomstdrink og en præsentation af ”kokkene” kl. 18.30. Herefter går vi til bords
i Panoramarestauranten, hvor vi, sammen med de 5
retter, skal nyde sommelierens valg af de vine, efterfulgt af kaffe/the med en lille én fra avectrollyen
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 dette kokketræf kan vi desværre ikke tilbyde alternative menuer til f.eks. vegetarer og veganere. Har du
derimod en fødevareallergi, bedes dette oplyst ved bestillingen.

DET
FRANSKE
MARKED
- midt i skoven

Fredag den 19. marts kl. 18.30

DET FRANSKE MARKED ÅBNER
PÅ ROLD STORKRO

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
ostehandleren 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.
Hele herligheden krydres og skaber den rette
stemning med Ib Buchholtz’ franske toner på
harmonikaen.
Traditionen tro fortsætter aftenen med en kop
espresso og en cognac, eller hvad I måtte foretrække i stedet.
Pr. couvert kr. 

848,00
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Påsken på Rold StorKro

Mandag den 14. juni, til og med tirsdag den 31. august 2021

SOMMER I REBILD

Skærtorsdag den 1. april til og med 2. påskedag den 5. april 2021

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, fiskefilet,
fiskedelikatesser, charcuteri, lune og varme retter samt
ost. Og ikke at glemme i anledningen af påsken en
dejlig lammekølle og noget sødt til afslutning. Vi har
naturligvis også noget til børnene,
Efter frokosten 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.
Børn op til 12 år kr. 195,00.

368,00

Nyd en lækker sommermenu på terrassen eller en
skøn madkurv til sommerens friluftsarrangementer

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

Pocheret bryst af landkylling med
sennepsvelouté og sprødt skind
Lammeculotte med hvidløg og skysauce,
skilt med brunet smør
”Påskeæg” med nougat og knas
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.
*NB: Midt i frokosten kommer PÅSKEHAREN på
besøg og underholder alle børnene.
OBS: Vi anbefaler bordbestilling i god tid.

Sommermenuen:

Serveres hver aften fra kl. 18.00 (undt. 4. juli) i
Panoramarestauranten eller på terrassen foran pejsen.

Ristede tigerrejer med spinat og sauce beurre blanc
Kalvemørbrad med sommergrønt og estragonsauce
Consommé af passionsfrugt med nøddefragilité og rørt is

PINSE I
SKOVEN

- med guide og hestevogn
Søndag den 23. og
mandag den 24. maj

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

Friskbagte rundstykker, franskbrød og rugbrød, diverse
morgenmadsprodukter, yoghurt, pålæg, hjemmelavet
marmelade, oste, mælk, juice, wienerbrød, blødkogte æg,
lun røræg med bacon og pølser, frisk frugt, kaffe eller the
samt en vitaminbombe.
Pr. couvert kr.
Børn op til 12 år kr. 95,00
12
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195,00

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

298,00

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 hestevogn, vil vi med glæde arrangere denne tur 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. Dette skal
bestilles samtidig med bestillingen af pinsefrokosten.

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

Mousse, rørt af flynder og krydderurter med
en lille blandet salat
Hjemmerøget laks med rygeostecreme og sprød radisse
Roastbeef med grove pickles og peberrod
Hønsesalat med Parmesan og mild trøffel
Dagens ost med behørig garniture
Lidt til den søde tand
Brød, kiks og smør

378,00

Pr. couvert kr.

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 (kan dog være lukket om
vinteren pga. sne eller is) fra kl. 10.00-21.00 (eller
solnedgang)
Pr. person pr. spil kr. 
Eller køb et årskort med spil i hele 2021 for
kr. 300,00.

50,00

Sommertilbud:

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.

Madkurve:

Nyd en spændende krondyrburger med grovfritter og
aioli (serveres fra kl. 12.00-15.00) og et spil minigolf.
Burger & minigolf
Pr. couvert kr. 

Samt en hel flaske rød- eller hvidvin, to flasker kildevand, 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. 

185,00

418,00

Amerikansk BBQ-aften
Søndag den 4. juli kl. 18.30

Der er Rebildfest, man har fejret den amerikanske uafhængighedsdag og vi vil
gerne afslutte denne festlige dag med en spændende amerikansk BBQ aften.
Aftenen starter med en frisk sommercocktail inspireret fra det sydlige USA
Vores grillmester Christian Klint fra Team Outdoorchef BBQ har sammen
med vores kokke kreeret aftenens menu. Hele terrassen bliver fyldt med diverse
grill-udstyr og dagen igennem forbereder vi til aftenens måltid.
Vi byder på en amerikansk inspireret buffet med bl.a.:

Crabcakes, Cæcarsalat, skaldyrs Mac’n’Cheese, coleslaw,
miniburger med forskelligt fyld, kylling, oksehøjreb, fisk,
blåbærtærte og Key-lime-pie.
Efter en spændende amerikansk menu 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!
Pr. couvert kr. 		
		
Børn op til 12 år kr. 198,00.

448,00
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FÅ NY INSPIRATION I SMUKKE OMGIVELSER

FLOTTE FACILITETER

Vi er stolte af vores faciliteter og viser dem gerne 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, samt et godt køkken og en professionel
receptions- og tjenerstab, 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 

Frokostmøde 12 - 17
Mødelokale, frokost og kage
Pr. person

300,00

Fyraftensmøde 15 - 20
Mødelokale, kage, Boeuf Bearnaise
med grovfritter.
Pr. person 

360,00

Vi tager forbehold for trykfejl og afgiftsændringer. Idé, layout og produktion: FranzenMedia.dk

- med den fantastiske natur til rekreative aktiviteter, lige bag panoramavinduerne

Aftenmøde 18 - 22
Mødelokale, krondyrsragout med rodfrugtsmos og
syltede tranebær samt kage.
Pr. person 

320,00

Priserne er uden moms og ved mindst 4 personer og
inkluderer kaffe/the, kildevand og frisk frugt, samt
diverse AV-udstyr i mødelokalet.

1.080,00

200,00

Vælderskoven 13 . 9520 Skørping . Tlf. 98 37 51 00
www.roldstorkro.dk . roldstorkro@rold.dk
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Morgenmøde 8 - 11
Mødelokale og morgenbuffet.
Pr. person


420,00
S

Dagmøde 8 - 16
Mødelokale
Morgenbuffet, frokost og kage
Pr. person

