KROLF
Ta` med DGI Krolf og
de graa busser
til krolf og stegt ål på
Vesløs Kro i Thy
mandag, den 5. november 2018

Hvad med stegte ål (ad libitum) ???
– og i tilgift krolf ????
Der er anlagt 2 fine krolfbaner omkring en sø på arealet ved Vesløs Kro.
Efter ankomst til Vesløs spilles der krolf (hvis vejret tillader det) – og
derefter mødes vi i kroens restaurant, hvor vi spiser stegte ål ad libitum. Er ål ikke lige ens livret, kan der vælges en wienersnitzel.
Efter middagen kan vi besøge kroens fantastiske galleri med masser af
fine ting inden for maleri og brugskunst, og hvor der er mulighed for at
gøre en god handel – eller også kan man bare lige tage et ekstra slag
krolf !!!

Vesløs Kro er en hyggelig landsbykro beliggende mellem Thisted og
Fjerritslev i den lille tidligere stationsby, Vesløs. Kroen, der er beliggende i hjertet af byen, har fungeret som spisested siden 1906 med
kun få ophold i driften.
Grete og Jørgen Jakobsen overtog
kroen d. 1. maj 2011, og den bliver
i dag drevet som spisested, hvor
det gammeldags køkken kommer i
første række.

Efter ankomst til Vesløs spilles der krolf (hvis vejret tillader det) – og derefter mødes vi i kroens restaurant, hvor vi spiser stegte ål ad libitum. Er ål ikke lige ens livret, kan der vælges en wienersnitzel.
Efter middagen kan vi besøge kroens fantastiske galleri med masser af fine ting inden for maleri og
brugskunst, og hvor der er mulighed for at gøre en god handel – eller også kan man bare lige tage et
ekstra slag krolf !!!

Pris pr. person kr. 495,-, som inkluderer
• Buskørsel
• Rundstykke med kaffe/te i bussen
• Middag på Vesløs Kro – STEGTE ÅL/wienersnitzel

•

Krolf

Tilmelding til Grethe Bjerre bjerregrethe6@gmail.com – og indbetaling til 9388 0000789860 –
senest 21. oktober 2018 (efter først til mølle princippet – som sædvanlig)
Med venlig hilsen
DGI Østjylland Krolf
Grethe Bjerre
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