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OVERNACHTEN
Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers deze 
avond nog lang zullen herinneren kunt u er ook 
voor kiezen om het verblijf te verlengen met een 
ontspannen overnachting in één van de comforta-
bele en recent gemoderniseerde hotelkamers van 
Hotel Mennorode. Graag informeren wij u over de 
interessante tarieven.
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Samen met uw bedrijf of afdeling het jaar afsluiten op de 
Veluwe? Bij Hotel Mennorode, gelegen in het hart van 
Nederland, bieden wij u de mogelijkheid om te genieten 
van een sfeervol aangeklede winter barbecue!

Onder de uitgelichte bomen, sfeervolle verlichting, vuur-
korven en extra fl eecedekens en schapenvachtjes voor de 
warmte geniet u van de lekkerste grill gerechten en het all-in 
dranken assortiment.

WINTER BARBECUE NIGHT

Wenst u het programma uit te breiden of te combineren 
met een vergaderarrangement? Neemt u dan contact 
op om de mogelijkheden te bespreken. Graag geven wij al 
enkele tips en inspiratie.

• All round DJ     € 450,00

• Uitbreiding diner met vissoorten en gamba’s  € 7,50 p.p. 
• Dessert buffet     € 7,50 p.p.

• Fleece vest of deken met uw bedrijfslogo  op aanvraag

• Ontvangst met warme chocolademelk en Glühwein

• Marshmallows om te roosteren

• All inclusive Barbecue Buffet inclusief 4 soorten vlees, salades, 

   stokbrood en sauzen

• 3 uur dranken uit het Hollands Assortiment

• Sterretjes

€ 59,00 per persoon    Minimaal 40 personen

EXTRA’S

Wij kijken ernaar uit om te mogen bijdragen aan uw eindejaarsfeest 

of bijeenkomst. Graag tot ziens bij Hotel Mennorode.
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