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ARRANGEMENTER 2021 
 

Søndag den 14. februar 2021 - VALENTINSDAG 

Overrask din udkårne med en romantisk middag på kroen. 

Velkomst og snacks, aftenmenu 4 retter, vinmenu, kaffe / the og sødt.  

845 kr. per person. 400 kr. per person ekskl. velkomst og snacks, vinmenu, 

kaffe / the og sødt. 

Søndag d. 4. & mandag d. 5. april 2021 – PÅSKEN 

Fælles påskefrokost for hele familien serveret som deleretter ved bordet af 

tre omgange. Pris per person 350  kr. per person. Børn u/ 12 år halv pris 

(Skal forudbestilles). Vi gør opmærksom på at kroens almindelige  

frokostkort ikke er gældende disse dage. 

 

Søndag d. 9. maj 2021– MORS DAG 

Forkæl din mor med en afslappende middag. Et glas mousserende vin, 

samt en 3 retters menu med vine og kaffe/the med sødt til 595 kr. per 

person. 350 kr. per person ekskl. Vinmenu og kaffe/the med sødt.  

 

Søndag den 31. maj 2021 - PINSEBRUNCH 

Traditionen tro fejrer vi Pinsen på Rønnede Kro. Brunchen serveres som 

deleretter ved bordet i et roligt og behageligt tempo. Se menuen på vores 

hjemmeside. 255 kr. per person. 125 kr. per barn under 12 år. 

 

Lørdag den 5. juni 2020 - FARS DAG 

Forkæl din far med en herremiddag.  

Nyd et glas mousserende vin, aftenmenu 2 retter, vinmenu og kaffe / the 

og sødt. 530 kr. per person. 350 kr. per person ekskl. vinmenu og kaffe / the 

og sødt. 

 

Onsdag 23. juni 2021 - SANKT HANS AFTEN 

Midsommermiddag på Rønnede Kro.  

Velkomst med snacks, aftenmenu 4 retter og vinmenu. 

695 kr. per person. 450 kr. per person ekskl. snacks og vinmenu. 

 

Onsdag d. 10. november 2020 - MORTENS AFTEN  

Vi fejrer den gamle tradition på Rønnede Kro. 

Et glas mousserende vin og 3 retter med vine til 575 kr. per person.  

3 retter ekskl. vin 350 kr. per person.  

 

HOLD DIG OPDATERET OG LÆS MERE OM ÅRETS ARRANGEMENTER PÅ WWW.R-KRO.DK 
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ÅBNINGSTIDER 

TIRSDAG - LØRDAG 

Frokost fra kl. 12.00 - 15.00 

Aften fra kl. 17.30 - 21.00 
 

SØNDAG 

Brunch - bordbestilling kl. 10.00 og kl. 10.30 

Frokost fra kl. 12.00 - 15.00 

VELKOMMEN TIL RØNNEDE KRO 

På Rønnede Kro er du selv med til at forme din oplevelse. 

Vi serverer klassisk mad med et let legende udtryk. 

Menukortet er frit, så du selv kan vælge de retter, du ønsker. Stemningen er 

afslappet, med en kvalificeret og uhøjtidelig service. Til maden er der både 

mulighed for at gå på jagt i vores vinkort, og at nyde en velskænket øl. 
 

Børn er altid velkomne, og for dem er der både mulighed for at vælge det samme 

som de voksne, eller vores mere børnevenlige anretninger. 
 

Gennem de sidste knap 200 år er der blevet holdt utallige baller, bryllupper, 

konfirmationer og fødselsdage på kroen. Vi vil gøre vores bedste for, at også I får et 

uforglemmeligt arrangement. Kroens indretning gør det muligt at huse alt fra 

mindre, intime selskaber til større fester på op til 100 spisende gæster. Læs meget 

mere på www.r-kro.dk. 

Vi glæder os til at byde hjerteligt velkommen! 
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