Med udsigt over det blå limfjordsvand

Frokostkort
Serveres mellem kl. 12:00 -17:00

Frokostretter
Pinenhus stjerneskud med stegt rødspættefilet, rejer, salat, dressing og asparges

kr.

158,00

samt æggeblomme (20 min.)		

kr.

158,00

Luksus rejemad med mayo, røget laks samt salat og asparges		

kr.

148,00

2 stk uspecificerede smørrebrød

kr.

108,00

Omelet med kartoffel, svampe og skinke - Hertil rugbrød		

kr.

118,00

Sandwich med varmrøget laks, salat og skaldyrsdressing		

kr.

128,00

Dagens suppe		

kr.

108,00

Pariserbøf på ristet brød med rødbeder, løg, kapers, peberrod, pickles

Frokosttilbud

Vælg 1 forret og hovedret

Kr. 218,- pr person
Forret

Hovedret

½ stk rugbrød m/æg & rejer
½ stk rugbrød m/sild

Stjerneskud
Pariserbøf

Værelser/Suiter • Spa • Minigolf/Legeplads • Strand • A la carte Restaurant • Konference

www.pinenhus.dk
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7870 Roslev
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Tlf. 97 73 18 99

·

Mail: pin@pinenhus.dk

En rejsebeskrivelse fra Hotel Pinenhus
En rejsebeskrivelse der finder
sted i begyndelsen af forrige
århundrede:
Vi har overnattet i ”Pinen” kro efter
næsten at have tilbragt det meste
af en dag med at køre fra Skive
gennem Salling ad dårlige,
sandede, opkørte veje, dog afbrudt
af et ophold i Bustrup kro, hvor
både vi og vores heste fik et
tiltrængt foder og tørsten slukket.
Ved Pinen var der ved vor ankomst ingen færge, og en sådan
en kunne heller ikke tilkaldes, da
det blæste for stærkt til, at færgemanden, som havde til huse på
Mors-siden af fjorden, turde vove
sig ud.

glinsede af vist samme
ildelugtende fluidum, og i
sengehalmen under de ikke alt for
rene lagner og under dyner
muntrede musene sig, så vi fik
ikke megen søvn.

ude for, og vi andre strammede os
op med et par af kroens største
”bjedskere”.

At spise her kunne vi heldigvis
undgå, da vi endnu havde noget af
vor hjemmefra medbragte fourage
i behold, så vi nøjedes med et glas
af kroens sure øl og en dram til at
mildne det med!
Vi kom dog over det, og næste
dag, da fjorden ikke mere viste sig
”i skjorteærmer”, arriverede en
færge. En stor klodset, pramlignende båd, som blev roet af 2 rorkarle, som trak i svære bjælkeårer.
Efter megen besvær blev vor vogn
anbragt midtskibs på denne, vore
urolige heste fik anvist plads
forude sammen med en hest
tilhørende en postrytter, som 2
gange om ugen bragte nyheder
og post fra Skive til Nykøbing. På
grund af modvind tog det næsten
tre kvarter, inden vi nåede over,
og dyngvåde var vi af de kaskader
af vand, som idelig slog ind over
færgen. Varmen havde vi holdt,
efterdi vi passagerer hjælp med til
skiftevis at øse. Men adskillelige
havde ofret morgenmadens kogte
øl til fjordens fisk!

Kromanden trøstede os dog med,
at vinden nok ville lægge sig, så
vi allerede næste morgen kunne
komme over.
Han fortæller os, at vi ”kan
sagtens”, fordi vi selv er agende,
for skal der skaffes befordring på
den anden side, og kromandens
vogn ikke er hjemme, må en sådan rekvireres fra nærmeste gårde
eller Nykøbing, og det kan tage sin Dygtig trætte nåede vi dog
tid!
Mors-siden med både vogn, hest
og livet i behold og tog ind på
Et behageligt ophold var det
”Plagen” kro, en stråtækt bygning
ingenlunde i denne kro, som vi
som lå over for færgelejet. - Her
synes bærer sit navn med rette,
bedede vi en stund for at særligt
overalt i dens rum stank det af
hestene kunne sunde sig oven
flyndere stegt i harsk fedt, og
på den hårde omgang, de havde
vægge, døre, stole og bænke
været

I ”Plagen” som tilhørte
herregården Højriis, var der nok så
renligt og hyggeligt som i kroen”
hinsidan”, og der var her samlet
en hel del mennesker, som havde
ærinde forskellige steder på øen,
og da flere af disse var på Mors for
første gang, ligesom vi, spurgtes
nogle piberygende indfødte til råds
om forskellige ting.
Der opstod dog straks svære
sprogvanskeligheder, til alt, hvad
vi spurgte om, sagde de ”whans”
eller ”uans”, og deres sprog var så
spækket med brede og inderlige
dobbelte w’er, at vi ikke havde hørt
magen dertil andetsteds på vores
rejse op gennem Jylland, hvis man
ikke på klædedragten kunne se, at
det var jydske bønder, man havde
for sig, kunne man tro, at det var
skotter eller englændere.
Vi måtte bede kromanden, som
kunne tale købstadsdansk, agere
tolk. Han grinede og sagde til os,
at vi jo bare selv kunne snakke
ordentlig, (vi var fynboer), så
kunne de gode folk nok forstå os!
Kilde: Morsingboen, medlemsblad

Litteratur
Hvis ovenstående fortælling har vakt mere interesse for egnen kan følgende bøger med fordel købes:
Kært Barn - mange navne - en fortælling om Pinenhus’ historie kr. 99,00
Limfjordens fristelser - en bog om Mors, fisk, fiskere og skaldyr kr. 248,00

