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Mortens Kro - Mad af høj
kvalitet i eksklusive rammer

Aalborg emmer af gastronomi i alle afarter, og er en by fyldt med nyskabende
kreationer indenfor gourmet og eksperimenterende kreationer. Her er det en kunst at
holde sig på forkant og være kreativ, for at kunne hamle op med den store variation af
særprægede menukort. 

Her har Mortens Kro dog ingen problemer. Restauranten har eksisteret siden 1997 og
formår stadig at følge med tiden og udvikle sig løbende. Siden restaurantens start har
den været kendt for at udfordre det gastronomiske og skabe noget eksklusivt, samtidig
med at der holdes fast i stolte madtraditioner. Mortens Kro formår at sætte deres eget
personlige præg, hvad end det gælder en klassisk fransk delikatesse eller hofretter fra
det nordiske køkken. I dag er Mortens Kro fortsat en af byens førende
gastronomirestauranter. 

Nordjysk mad med de bedste lokale råvarer
Menukortet på Mortens Kro er primært baseret på det nordiske køkken med stærk
inspiration fra fransk cuisine. Hertil er retterne krydret med kokkenes kreative og
moderne touch, som giver den særprægede stil, Mortens Kro netop er kendt for. For at
have sæsonprægede retter og give en unik oplevelse hver gang man kigger forbi
restauranten, opdateres menukortet jævnligt.  

Hvad er Annoncørbetalt
Indhold Direkte?



  A A

JYLLANDS-POSTEN  FINANS  WATCH MEDIER  OM JYLLANDS-POSTEN  PERSONDATAPOLITIK  

javascript:void(0);
http://abonnement.jyllands-posten.dk/koeb-abonnement/privat.aspx
javascript:JP.oauth2.login()
https://jyllands-posten.dk/
http://jyllands-posten.dk/annoncering/direkte/
https://jyllands-posten.dk/
https://jyllands-posten.dk/premium/
javascript:void(0);
https://jyllands-posten.dk/annoncering/direkte/ECE11144618/hvad-er-annoncoerbetalt-indhold-direkte/
https://finans.dk/incoming/image/11676052/5zplau/ALTERNATES/h-free/mortenskro02.jpg
https://jyllands-posten.dk/annoncering/direkte/ECE11144618/hvad-er-annoncoerbetalt-indhold-direkte/
https://jyllands-posten.dk/
https://finans.dk/
https://watchmedier.dk/
http://jyllands-posten.org/
https://jyllands-posten.dk/om/cookies/
javascript:void(0)


25.12.2019 Mortens Kro - Mad af høj kvalitet i eksklusive rammer - Direkte

https://jyllands-posten.dk/annoncering/direkte/ECE11676056/mortens-kro-mad-af-hoej-kvalitet-i-eksklusive-rammer/ 2/3

For indehaveren, Morten, gælder det ikke kun om at tilbyde lækker mad, men om at
skabe en unik helhedsoplevelse. Derfor er restauranten indrettet med luksuriøst interiør
og et New Yorker inspireret look, mens champagnebaren bærer præg af en parisisk
stemning. 

Råvarerne er hentet lokalt, så man både kan få vildt fra nordjyske herregårde og ferske
fisk direkte fra den lokale havn. Her er der fokus på økologiske råvarer, som giver en
frisk oplevelse af det lokale danske køkken. Desuden anvendes der primært lokale
leverandører, for at støtte op om lokalsamfundet og sikre sig, at råvarerne lever op til
den høje standard. 

Oplev nyrenoverede suiter til en eksklusiv oplevelse  

Længe har det været en drøm for Mortens Kro at kunne tilbyde overnatning. Det har
været under høj efterspørgsel fra udenbys gæster, som holder af den unikke og
luksuriøse stemning restauranten tilbyder, og ønsker at fuldende deres ophold i Aalborg
i samme stil.  

Stedet er derfor udvidet med to store suiter beliggende ovenpå restauranten. Her er
der hele 2 soveværelser samt terrasse med skøn udsigt over Aalborg samt de idylliske
gårdhaver.  Suiterne er indrettet med moderne skandinavisk interiør, hvor der er kræset
for alle detaljer.  Her vil man opleve luksuriøse hotelservices samtidig med at man får
alt hvad et komfortabelt hjem tilbyder.

Gourmet ophold med udsøgt mad og vin
Man kan vælge at tage en enkelt eller to overnatninger i de skønne suiter uden
forplejning, men det anbefales at fuldende oplevelsen med et spændende
gourmetophold, hvor smagssanserne bliver forkælet med 5 retters tastingmenu med
tilhørende vin samt luksuriøs champagne. Opholdet rundes af med en eksklusiv
morgenmad serveret på værelset, som også vil vise en god varieté af nordjyske og
fransk inspirerede favoritter. 

Skræddersyede menuer til jeres selskab
Skal der holdes bryllup, fødselsdag, reception eller noget helt fjerde, er Mortens Kro
specialister i at give gæsterne en særlig unik oplevelse. Her er der kapacitet til at
servicere større selskaber ud af huset, enten med buffet eller a la carte. Menuen
skræddersyes i selskab med personalet, hvor der gives gode ideer til at lave en unik
menu, der passer både til anledningen og selskabet.  

Ønsker man at give kollegaerne eller kunder en unik oplevelse, tilbydes der
mødelokaler med plads til op til 80 personer på stedet. Gæsterne kan passende nyde
godt af restaurantens store champagnesamling med et spændende vintageudvalg. Her
er der også plads til at nyde årstidens cocktail og opleve den hyggelige stemning, når
husets DJ skruer lidt op for milde toner.  

Man kan læse mere om Mortens kro på www.mortenskro.dk og har man spørgsmål til
suiter, menukort eller noget helt andet, er kontakt velkommen på 98 12 48 60.
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