
 
Torsdag og fredag kl.12-21 
JULI og AUGUST 

!

Hvad kan du spise? 
Ørsted Kro  

serverer mange forskellige retter. 
 

Men til Sommeråbent 
hver torsdag og fredag i juli og august 

til frokost og middag 
er der faste menuer for hver dag. 

 

Køkkenet er åbent kl. 12-15 & 17-20 
Kaffe og kage serveres 

i hele åbningstiden 12-21 
 

Eksempler på, hvad de  
professionelle kokke i køkkenet  

generelt kan byde på, 
men ikke nødvendigvis serverer 

de enkelte dage, kunne være: 
 

Kontakt og  
praktiske oplysninger 

 Ørsted Kro,  
Rougsøvej 118, 8950 Ørsted 
 

Krobestyrer og køkkenchef:  
Kirsten Christensen 
 

Telefon: 8750 8950 
Mail: info@oerstedkro.dk 
www.oerstedkro.dk 

Rougsøvej 118 . 8950 Ørsted . Telf. 8750 8950 

- vores kro 
 

Ørsted Kro 
Oplev 

www.oerstedkro.dk 

Stjerneskud 129,- 
 

Ørsted Kro platte  
2 slags sild, 1 fiskefilet, 

pålæg og ost 149,- 
 

Dagens fisk med nye kartofler og grønt 149,- 
 

Sommersteak med nye kartofler og 
dagens grønt 189,- 

 

Pandekage med is 59,- 
 

Kaffe med dagens kage 49,- 
 

Børnemenuer fra 59,- 

Denne folder er prod. med støtte fra: 
Ju

ni 
20

15
 

  Landskendt fra TV-serien  
«Landsbyen, der ikke ville dø» 



 

Få en snak med de lokale 
På Ørsted Kro kan du hygge dig sammen  
med de lokale beboere. Det er nemlig en stor 
del af dem, der arbejder på kroen som 
frivillige. Ikke mindst som tjenere.  
Det skaber en afslappet og hyggelig 
atmosfære, hvor du kan få en snak om kroen, 
hvad der er gået forud, og hvad de mange 
borgeres engagement har betydet for byen.  
Ikke mindst det sociale samvær. 

 

 

Ørsted Kro har 4 fine dobbelt-værelser  
af god standard.  
Alle er med eget bad og toilet samt TV. 
Er der behov for flere overnatningspladser,  
kan det arrangeres.  
 
Priser 
 

Enkeltværelse :  Dkr 450,- 
Dobbeltværelse: Dkr 595,- 
 
Værelsesprisen er uden morgenmad,  
men den kan du afhente hos bageren  
lige ved siden af. 
 
Det er en god ide at ringe inden,  
hvis du har brug for værelser,  
så du er sikker på, at der er nogle ledige.  
 
Telf. 87 50 89 50 
 

 

500 borgere købte og driver kroen 
Ørsted Kro blev landskendt, da TV2 viste  
serien “Landsbyen, der ikke ville dø”  
i slutningen af  2014. Det skyldes, at 500 
borgere købte kroen på folkeaktier året før  
og i dag driver den som kro, kultur- og 
foreningshus.   

Fine værelser 

Kro siden 1662 i Ørsted 
Den nuværende kro, som du kan se på 
billedet, er fra 1876. Men der har været 
drevet kro i Ørsted siden 1662.  
Den tidligere krobygning kan du stadig 
se på hjørnet af Storegade og Bendsvej  
(den røde bindingsværksbygning). 

Her finder du Ørsted  

Ørsted byder på mange muligheder 
En by som Ørsted med 1500 indbyggere byder  
på meget. Både butikker og fritidsmuligheder.  
Udover kroen er der supermarked, købmand, 
bageri, slagtehus med salg til private, bodega, 
pizzaria, urmager og guldsmed med danske 
designvarer, elforretning med gavebutik, radio-  
og tv-forretning, frisører, genbrugsbutik, 
malerforretning, blomsterhandler, bed&breakfast, 
ejendomsmægler, 2 pengeinstitutter, 4 bil-
værksteder, børneby og skole, legepladser, 
biograf, bibliotek, sportshal med nyt motions-
center, multibane, rideskole med ny ridehal, 
skydebane, motorcross-bane, mountain-bike 
bane, 9-huls discgolfbane, madpakkehuse,  
krolf- og petanquebane, tennisbaner, sports-  
og mange andre foreninger, spejdere, taxi’er  
og bustransport, tandlæge, to læger, Falck-
ambulance og kun en halv times kørsel til 
døgnåbent skadestue. I byen er der omkring  
40 håndværks-virksomheder. Bl.a. Danmarks 
største teltfabrik og teltudlejning. 


