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alle vægter atmosfære og god gastronomi, mens
gourmetruten er en sammenslutning af 5 kroer
og hoteller i Jylland, der alle serverer en 5-retters
gourmetmenu.

Dansk
kulturhistorie med lae kkert tilbehør
Store Binderup Kro er et stykke dansk kulturhistorie. Udefra en smuk stråtækt ejendom, der igennem tiderne
ikke bare har rummet kroen, men også en købmandshandel og et bageri. Når du åbner den tunge hoveddør, bliver
stilen til fulde matchet indvendigt. Man fornemmer historiens vingesus tilsat historiske malerier, stofgardiner og
tykke gulvtæpper. Nøjagtigt som det bør være på en rigtig dansk landevejskro.

»Billedet på væggen«, der viser hvordan en rigtig landevejskrostue ser ud.

God, dansk kromad
- Men selvom vi er en del af disse sammenslutninger med fokus på madoplevelser, så vægter vi også
at lave almindelig, god, dansk kromad. En dansk
hakkebøf med bløde løg, en wienerschnitzel eller for
den sags skyld klar suppe eller biksemad. Men alt
bliver naturligvis lavet helt fra bunden, fastslår Hans,
der i det madmæssige, historiske perspektiv også
lige nævner, at kroen tidligere var berømt for dens
æggekage.
Toilet på gangen og kampen om spiritussen
Hans viser rundt på kroen. Fra den gamle, restaurerede toiletstol, der tidligere stod på et værelse,
men nu er flyttet ud på gangen, hvor den med
sit eget specielle udgangspunkt fortæller et stykke
historie, over værelserne i de gamle ko- og grisestalde til selskabslokalet, hvor 80 sognebørn
så sent som i 1950 var mødt op for at fejre, at
spiritusbevillingen kom i hus. Det skete med et
knebent flertal. Vist nok med 60 % for og 40 % imod.

Vi ser også den
tidligere aftægtsbolig, der nu er billardstue og naturligvis ikke mindst »slyngelstuen«, hvor ekspolitikeren
Kresten Poulsgaard har malet et maleri, der er placeret over hans stambord.
Sådan kunne Hans blive ved med at vise rundt og
berette, mens øjnene, stemmen og fagterne vidner
om en tydelig stolthed over stedet. Sammen med

hustruen Lene, 7 årige Amalie, 4 årige Jens og en
helt nyfødt søn med navnet Kristian er St. Binderup
Kro således i de bedste hænder.
Her får historien og atmosfæren lov til at forblive
intakt, mens værterne hygger om gæsterne og serverer lækker mad.

Store Binderup Kro foreslår, at vi går foråret i møde
med følgende 2 skønne retter:
Hovedret
Stegt oksemørbrad piqueret med unghanesoufﬂé og stegt fasanbryst på bund af gulerodspuré. Serveret med ratatouille, pommes
Anna og rødvinssauce.

Et billede, der hænger i Slyngelstuen. Bemærk stavemåden… Benderup!

Det er Hans Ravn Kristensen, der byder velkommen indenfor. Sammen med hustruen Lene har
parret siden 1994 stået i spidsen for den idylliske og historiske kro – noget der stort set altid har
stået i kortene for parret. Således var Hans bare to
år, da hans forældre overtog kroen tilbage i 1966.
- Kroen har altid været en del af mit liv. Jeg har rendt
rundt her som lille knægt og som teenager. Og
så overtog jeg jo kroen fra mine forældre allerede
som 30-årig. Så stedet her har på en eller anden
måde altid været udgangspunktet i mit liv, fortæller
Hans.
Billedet på væggen
Historiebøgerne, der i øvrigt er til offentligt skue på

kroen, fortæller om St. Binderups Kros omskiftelige
tilværelse siden 1617. I 1749 tildelte Kong Frederik
V. kroen det kongelige privilegium, og i 1871 blev
den indrettet i de nuværende bygninger, der således
har været basen lige siden, hvilket vil sige i 138 år.
Det fornemmer man. For selvom stedet løbende er
restaureret og sat flot i stand, er det med stor respekt
for den gamle og historiske stil.
- Nogle gange kan min hustru og jeg have lyst
til at lave nogle mere radikale ændringer og gøre
stedet lidt mere tidssvarende. Men så går vi ind i
restauranten. Her hænger der et gammelt maleri,
der viser, hvordan en landevejskrostue så ud for
mange år siden. Det maleri minder os om, hvad vi er
for et sted, og at vi skal have respekt for stedets historie, fortæller Hans.

Snaps, gourmet og central beliggenhed
Historien er således også udgangspunktet for stedets
hyggelige, atmosfærefyldte og på sin egen måde
moderne værelser. Køkkenets stil er dansk-fransk
inspireret og med fokus på regionale råvarer. St. Binderup Kro er derfor blevet et yndet udflugtsmål for
livsnydere og andet godtfolk, der gerne vil tilsætte
lækker mad en central placering i det midtjyske med
kort afstand til Aalborg, Viborg, Randers og Århus
– eller naturoplevelser, muligheder for at spille golf
eller eksempelvis dyrke lystfiskeri.
- Vi er en del af både snapseruten og gourmetruten,
fortæller Hans og forklarer:
- Snapseruten består af nøje udvalgte kroer og
hoteller i umiddelbar nærhed af Limfjorden, der
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Dessert
Variation af chokolade og ananas. Gateau
Marcell med ananaschips. Rombagt ananas med æg af hvid chokolade-ganache med
chokolade-twill og ananaskaviar. Dertil en
skefuld Créme Brulée.

