
ARRANGEMENTER
2023

KÆRE GÆSTER
Kalenderen på Hotel Årslev Kro er fyldt med spændende 

arrangementer, og i 2023 byder vi på både klassikere og traditioner 
samt på nyheder. Tag gerne dette eksemplar med hjem, så har I altid 

kalenderen i nærheden i løbet af året.  
Vi håber at se jer til mange hyggelige stunder.

Vi gør venligst opmærksom på, at forudbestilling og bordreservation er 
nødvendig af hensyn til køkkenet og til et velforberedt arrangement.

Vi glæder os til at byde jer velkommen på Hotel Årslev Kro i 2023.

Med venlig hilsen

Sanne Mondrup
Hoteldirektør



Åbent Hus 2023 
Fredag 27. januar 2023 fra kl. 15.00-20.00 

Kom til Åbent Hus og bliv overbevist om, at jeres 
næste fest skal holdes i traditionsrige og hyggelige 
omgivelser, på Hotel Årslev Kro. Der vil naturligvis 
være lidt mundgodt til ganen på dagen, så I kan 
få et indblik i køkkenets lækre tilberedninger, og 
flotte anretninger.

Østjysk kaffebord 
Lørdag 21. januar 2023 fra kl. 13.30-16.30 
Lørdag 18. februar 2023 fra kl. 13.30-16.30 
Lørdag 25. marts 2023 fra kl. 13.30-16.30

Du har nok hørt om Sønderjysk Kaffebord? Vi har 
ladet os inspirere og tilbyder nu Østjysk Kaffebord. 
Kom og prøv vores lækre kaffebord med 
forskellige kager og kaffe/the ad libitum. 
Spis alt, hvad du kan!

Pr. person kr. 145,-

Tarteletaften m. 3-retters menu
Fredag 24. marts 2023 fra kl. 17.30-21.00

”Nogen tager det tungt, andre tar’te’letter”. 
Butterdejs-tærten er en legende i det danske 
køkken, og som en traditionsbunden kro tager vi 
naturligvis tartelet-lavning yderst seriøst. Så kom 
forbi til en fantastisk aften, hvor tarteletten er i 
fokus. 

Menu
Forret:  Tarteletter med rejer og kaviar 
Hovedret:  Tarteletter med høns i asparges
Dessert:  Tarteletter med frugt, bær og is

Pr. person: 2 retter kr. 158,- / 3 retter kr. 198,-

Singlefest, hvor Alley-Cats spiller 
op til dans
Lørdag 1. april 2023 fra kl. 17.30-24.00

Kom ud til en festlig aften, hvor Alley-Cats sørger 
for, at I kommer ud på dansegulvet. Vi sørger også 
for en dejlig 3- retters middag med velkomstdrink, 
kaffe og sødt. Der kører bus lige til døren, og man 
kan også komme i bil. Overnatning til 600 kr. /
enkelt og 700 kr./dobb. inklusiv stor morgenbuffet.

Menu
Velkomstdrink
Forret:   Jordskokkesuppe med grøn olie, 

syltede rødløg og chips
Hovedret:   Kalvemørbrad med blomkålspuré, 

dagens grønt, dagens kartoffel og 
trøffelsauce

Dessert:   Chokoladefondant med brændt hvid 
chokolade, is og bær

Kaffe/the med sødt
Pr. person kr. 485,- 

Weekendophold, hvor Alley-Cats 
spiller op til dans
Lørdag 1. april 2023 fra kl. 17.30-24.00

Kom ud til en festlig aften, hvor Alley-Cats sørger 
for, at I kommer ud på dansegulvet. Vi sørger også 
for en dejlig 3- retters middag med velkomstdrink, 
kaffe og sødt.

Menu
Velkomstdrink
Forret:   Jordskokkesuppe med grøn olie, 

syltede rødløg og chips
Hovedret:   Kalvemørbrad med blomkålspuré, 

dagens grønt, dagens kartoffel og 
trøffelsauce

Dessert:   Chokoladefondant med brændt hvid 
chokolade, is og bær

Kaffe/the med sødt

Pr. person kr. 485,-
Ønskes overnatning koster et dobbeltværelse 
700 kr. og et enkeltværelse 600 kr. inklusiv 
morgenbuffet

Forudbestilling nødvendig til alle 
arrangementer 

Tlf. 8626 0577 
hotel@aarslevkro.dk



Vietnamesisk aften
Fredag 21. april 2023 fra kl. 17.30-21.00

Kom til Hotel Årslev Kro og smag på det 
vietnamesiske køkken, når vores dygtige 
medarbejder Van trækker i kokketøjet og 
kokkererer spændende retter fra det inspirerende 
asiatiske land, Vietnam. 

Menu
• Vietnamesiske forårsruller 
• Stegte nudler 
• Hønsekødsuppe 
• Vietnamesisk rejesalat 
• ”Bun bo Hue” 
• Marineret flæsk 
• Wonton m. svinekød og rejer 
• Stegt oksekød med karry og gulerødder

Pr. person kr. 198,-

Mors dag
Søndag 14. maj 2023 fra kl. 08.00-11.00

Kom til Hotel Årslev Kro for at fejre dagen, der 
står i moderens navn. Vi tilbyder en lækker 
brunchbuffet med et glas bobler eller en 
morgenbitter. Kaffe, te og æble eller appelsinjuice 
ad libitum.

Pr. person kr. 199,-

Pinsebrunch 
Søndag 28. maj 2023 fra kl. 8.00-11.00 
Mandag 29. maj 2023 fra kl. 8.00-11.00

Kom til Hotel Årslev Kro for at fejre dagene, 
hvor ”solen danser af glæde” med en lækker 
pinse-brunch. Vi tilbyder et glas bobler eller en 
morgenbitter. Kaffe, te og æble eller appelsinjuice 
ad libitum. 

Pr. person kr. 199,-

Fars Dag 
Mandag 5. juni 2023 fra kl. 12.00-21.00

Kom og fejr dagen, der står i faderens navn. Vi 
serverer en stor og særdeles lækker bøf med fritter 
og bearnaisesauce samt en ½ l. fadøl.  

Pr. person kr. 195,-

Stegte ål ad libitum 
Lørdag 16. september 2023 kl. 12.00-21.00

Hvad hører til en traditionsrig kro? Stegte ål 
ad libitum! Vi serverer stegte ål ad libitum og 
flødestuvede kartofler. 

Pr. person kr. 395,- 

Italiensk aften
Fredag 29. september 2023 fra kl. 17.30-21.00

Vores skønne kokketeam serverer lækre italienske 
retter, så du kan mærke sydens varme i den kolde tid.

Buffet
·  Burrata med frisk tomat, balsamico glaze og frisk 
basilikum

·  Ravioli med cremet svampesauce og basilikum 
pesto

·  Spaghetti bolognese
·  Pizza: med serranoskinke, rucola og parmesanflager
·  Pizza: margarita med tre slags ost og frisk basilikum
·  Pizza: med pepperoni og frisk cherrytomat
·  Pizza: med oksekød, syltede løg og frisk timian
·  Pizza: vegetarmix. Kokkenes valg
·  Brød: Foccacia
·  Dessert: Tiramisu

Pr. person kr. 215,-

Vildt Aften
Lørdag 14. oktober 2023 fra kl. 17.30-21.00

Jagten er gået ind på den vildeste vilde menu. 
Få en helt unik og fantastisk smagsoplevelse. 
Vi serverer både en Vildtbuffet - og en lækker 
Vildtdesssert.

Menu
Forret:   Pocheret vagtelæg på rucola, syltet 

rødløg samt jordskokkechips og 
rugbrødsdrys

Hovedret:   Nakkefilet af vildsvin med 
rødvinsglace, langtidsbagt tomat, 
grillet porre, pommes Anna samt 
asparges-broccoli

Dessert:   Portvins marinerede sensommer bær 
og frugt med vaniljeis samt tuiles.

Pr. person kr. 350,-

Mortens aften
Fredag 10. november 2023 fra kl. 17.30-21.00

Kom til Hotel Årslev Kro i hyggelige omgivelser og 
nyd en 3-retters menu og musik fra Flemming Sall 
under middagen. 

Menu
Forret:   Carpaccio af røget krondyr med salat, 

balsamico glace ristet græskarkerner
Hovedret:   Timian, hvidløg og rosmarin 

confiterede andebryst med pom. 
duchesse, brunede kartofler, glaserede 
perleløg, Hokkaido græskar puré, 
friterede babymajs samt andesauce

Dessert:   Fragilité roulade på bærcoulis med 
Baileys is samt friske bær 

Pr. person kr. 395,- 
Også ud af huset (afhentning) kr. 298,-
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Forbehold for diverse ændringer

Julearrangement med  
Klaus og Servants
Lørdag 2. december 2023 fra kl. 17.00-24.00 
Lørdag 9. december 2023 fra kl. 17.00-24.00

Kom og syng med, når Klaus og Servants spiller op 
til dans. Vi sørger også for en dejlig 3- retters middag 
med velkomstdrink, kaffe og sødt

Menu
Bobler med hjemmelavet sprøde snacks. 
Forret:  Hummerbisque, cornell creme fraiche 

og urter
Hovedret:  Tornado af oksemørbrad, langtidsbagte 

cherrytomater, rosmarin/honningbagte 
rodfrugter, aspargesbroccoli, pom. 
duchesse med pebersauce

Dessert:  Karamelliseret æbleskiver med vanilje 
is, drysset med knuste saltede mandler 

Kaffe/the med julens søde sager 

Pr. person kr. 595,- uden overnatning 
Pr. person kr. 895,- i dobbeltværelse inklusiv 
lækker morgenbuffet
Tillæg ved enkeltværelse 300 kr. pr. dag

Juleanretninger 

Fra 20. november til 20. december 
fra kl. 11.30 – 21.00 alle dage  

(søndag lukket)

Julen er glædens fest. En tid hvor 
man samles med sine nærmeste og 

nyder hinandens selskab. Det gør 
vi naturligvis også på Hotel Årslev 
kro, hvor vi serverer en traditionel 
juleanretning, som rigtig varmer 
hjertet. Se julemenuen på vores 

hjemmeside.  

OBS: Forudbestilling ved mere end 10 
personer er nødvendig

Bordreservationer 
og forudbestilling 

kontakt os på  
tlf. 86 26 05 77 eller 

hotel@aarslevkro.dk.  
Du er naturligvis 

også velkommen for 
spørgsmål eller ved 
andre henvendelser.

Vidste du... 

...at vi hver torsdag 
serverer stegt 

flæsk ad libitum 
med kartofler og 

persillesovs.

Vidste du... 

... at vi har en 
årstidsbestemt  

a la carte restaurant, 
der skifter efter 

sæsonens råvarer. 


