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Vergaderzaal    l x b x h   oppervlakte  U-vorm          cabaret  carré  theater     cirkel

HOOFDGEBOUW

Lucasgat A, B, C, D, E   7 x 10 x 3.00  70 m2   24          38   28  60  28

Lucasgat zalen gekoppeld  2   14 x 10 x 3.00  140 m2   34          68   42  120  50

Lucasgat zalen gekoppeld 3   21 x 10 x 3.00  210 m2   44          98   52  178  70

Lucasgat zalen gekoppeld 4   28 x 10 x 3.00  280 m2   50          128   78  230  90

Lucasgat zalen gekoppeld 5   35 x 10 x 3.00  350 m2   58          158   94  350  110

Plenaire zaal Broodberg   10 x 6 x 2.85  60 m2   22          36   26  56  24

Breakout Broodberg (3x)   5 x 4 x 2.60  20 m2   -          -   8  -  8

Roode Heggen    7.5 x 6 x 2.50  45 m2   15         18   16  20  20

Breakout Roode Heggen (7x)   5 x 4 x 2.50  20 m2   -         -   8  -  8

Plenaire zaal Solse Gat   12 x 6 x 2.50  72 m2   24         36   28  60  26

Plenaire zaal Groenendaal   11 x 7 x 2.65  77 m2   24         44   30  65  32

Hooge Duvel    12 x 6 x 3.50  72 m2   24         36   28 60  26

Breakout Kroondomein  3 x 4 x 2,5  12 m2   -         -   8  -  8

Kroondomein    4 x 8.2 x 2.50  32.5 m2   -         -   16  -  -

NIET IN HET HOOFDGEBOUW

Hindeloopen    9.5 x 6 x 3.50  57 m2  20        32  24 48 20

‘tLeesten A,C,D,E,F    7x7x3.00  49 m2  15        26  18 38 19

‘t Leesten gekoppeld E+F   14 x 7 x 3.00 98 m2  27       48  30 70 32

Amphitheater Kuilhegge   12 (diameter) 113 m2  -       -  - 120 -

De Luwte    8.5 x 11 x 7.00 93.5 m2  20      40  24 70 20

Grote Zaal    11 x 12 x 5.00  132 m2   38         80   50  200  50

Kleine Zaal    15 x 6 x 2.40  90 m2   24         42   28  58  30

Zalen
De zalen bij Mennorode zijn divers waardoor 

we voor ieder gezelschap een passende zaal te 

bieden hebben. Daarnaast kunt u rekenen op;

· Flexibele service en ondersteuning

· Met zorg bereide lunches en diners 

  met verse lokale producten

Duurzame locatie
Bij Mennorode respecteren wij mens en milieu, binnen 

en buiten de organisatie. Dit uit zich op de meest 

diverse manieren. Kom duurzaam ondernemen en 

vergaderen midden in de natuur; dat is toch waar de 

beste Ideeën ontstaan!

Wij bieden speciale meeting packages aan, overzichtelijk en 

compleet! Deze all-in arrangementen bevatten alles wat u nodig 

heeft voor een succesvolle bijeenkomst. 

Wij bieden u de volgende packages:

·  4-uurs meeting package

·  8-uurs meeting package

·  12-uurs meeting package

·  24-uurs meeting package

·  32-uurs meeting package

Meeting packages

· Voldoende daglicht

· Inspirerende groene omgeving

· Audiovisuele middelen



Welkom
Bent u op zoek naar een centraal gelegen locatie met talloze 

mogelijkheden voor uw vergadering, heisessie, congres, 

teambuilding of een meerdaags event? Wij heten u van harte 

welkom bij Mennorode! Ons team van professionals denkt 

graag met u mee om uw event tot een succes te maken. 

• Centraal Nederland

• Met OV bereikbaar

• Duurzaam

• 10 hectare eigen grond 

• Gespecialiseerd in buiten events (tot 1.500 personen)

• Foodfestival

• Thema barbecues

• Trouwen

• 35 vergaderzalen (variërend van 5 tot 350 personen)

• De Luwte (privé vergaderruimte)

• Amfitheater 

Kortom; een bezoek waard. De koffie staat voor u klaar!

Kamers

Events

Outdoor

Bij Mennorode verblijven uw gasten in één van de 172 comfortabele 

tweepersoonshotelkamers. We beschikken over diverse kamertypes, van Cosy 

tot luxere Premium kamers, allen voorzien van koffie & thee faciliteiten. 

De Premium kamers beschikken over een Nespresso apparaat.. Op al onze 

kamers treft u thee faciliteiten aan. Onze badkamers zijn uitgerust met luxe 

doucheproducten. 

We beschikken over kleinere intieme vergaderruimtes tot grote plenaire zalen 

en uiteraard ons buitenterrein waar u met uw gezelschap na het inspannen 

kunt ontspannen. Bijvoorbeeld De Luwte, ons paradepaardje…. 

We werken samen met een 

aantal partners gespecialiseerd 

in management trainingen, team-

buildings en/of outdoor-activiteiten.  

Onze locatie kunt u ook in zijn 

geheel afhuren waardoor u samen 

met uw gezelschap op een unieke 

plek in een bosrijke omgeving uw 

event kunt gaan vormgeven! We zijn 

de grootste locatie van De Veluwe, 

perfect voor grotere groepen.

Food & Drinks
Naast onze standaard meetingpackages waarbij 

u geniet van een “all-in” arrangement, maken 

we uiteraard graag voorstellen op maat. Denkt u 

bijvoorbeeld aan een zomers Italiaans thema, waarbij 

de styling matcht met de gerechten! Of geeft u de 

voorkeur aan een prachtig zes gangen diner…. Onze 

chef-kok denkt graag met u mee en staat altijd open 

voor een persoonlijk gesprek.

Trouwen
Bij Hotel Mennorode hebben we de eer om ieder jaar 

meerdere malen mee te mogen werken aan dé mooiste 

dag van velen. Graag denken wij met u mee en nemen 

de zaken uit handen zodat u op uw huwelijksdag echt 

kunt genieten.

Bij Hotel Mennorode kunt u terecht voor...

• de Huwelijksvoltrekking in De Luwte 

   of in het schitterende amphitheater

• een spetterend feest- en of receptie

• een culinair diner

• het beste advies voor uw muziekkeuze

• oneindig veel mogelijkheden

• en uiteraard de huwelijksnacht

Onze banquetsales afdeling 
informeert u graag over 
al onze mogelijkheden: 

mail | reserveringen@mennorode.nl

telefoon | 0577-498 111

www.mennorode.nl


