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Van harte welkom. 
 
Bij Hotel Mennorode vindt u alles wat u nodig heeft voor uw zakelijke bijeenkomst.  
Graag ontvangen wij u voor een inspirerende bijeenkomst in één van onze 35 vergaderzalen.  
Met maar liefst 172 hotelkamers kunt u met een groot gezelschap bij ons  
vergaderen, genieten van een fantastische keuken en overnachten. 
 
Ons bijzondere hotel is gelegen aan Kroondomein het Loo en beschikt over maar liefst 10  
hectare privégrond. De prachtige locatie tussen de bossen en de ruime opzet zorgen voor een 
inspirerende omgeving voor uw meeting of event.   
 
Op slechts een uur van de randstad vindt u centraal in het land Hotel Mennorode. Onze locatie 
heeft ruime en gratis parkeergelegenheid en biedt daarnaast ook vele mogelijkheden voor  
outdoor activiteiten, mindfulness programma’s, corporate events en personeelsfeesten.  
Laat u verrassen door de Veluwse gastvrijheid in combinatie met onze onbegrensde  
mogelijkheden. 
 
Wilt u meer informatie of een rondleiding, neem dan contact op met de afdeling reserveringen  
via reserveringen@mennorode.nl of bel ons;  0577 498 111. 
 
We kijken uit naar uw komst! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Wilco van der Geest 
Directeur 

Welkom 



Van Broederschapshuis tot Conferentiehotel. 

 

In 1925 werd het Doopsgezind Broederschapshuis Elspeet opgericht. In die jaren ontstond de 

behoefte aan vakantie en conferentiehuizen in de vrije natuur voor onder andere  

doopsgezinden.  

Door de jaren heen is het Broederschapshuis uitgegroeid tot het grootste hotel van de Veluwe.   

In 1994 veranderde de naam van Doopsgezind Broederschapshuis Elspeet naar Mennorode, 
een samenstelling van ‘Menno’ en ‘rode’. De naam Menno verwijst naar de kerkhervormer 
Menno Simons, één van de leiders van de Doopsgezinden. Rode betekent ‘open plek in het 
bos’ en dit sluit naadloos aan bij de prachtige ligging van het hotel.   
 
Sinds 1925 is er veel veranderd echter zijn de waarden die in het Broederschapshuis Elspeet 
centraal stonden gebleven.  
 

• Een Huis van en voor mensen: doopsgezinden, anderen, welkome gasten 

• Een Huis van ontmoeten, warmte en geloven 

• Een Huis van vragen, twijfelen en feestvieren 

• Een Huis van studeren, werken en vakantie 

• Een Huis van mensen, geworteld in de traditie der Doopsgezinden 

• Een Huis in Elspeet 

• Een Huis in de wereld 

Geschiedenis 



Tijdens een bijeenkomst wilt u natuurlijk het hoogste rendement behalen. Of u nu een  

zakelijke bespreking, training of een creatieve brainstormsessie organiseert, de locatie speelt 

hierbij een belangrijke rol. De ruimte, de rust en de omgeving maken Mennorode tot een  

uitermate geschikte meeting locatie. Bovendien combineert u uw bijeenkomst gemakkelijk 

met bijvoorbeeld een lunch, borrel of diner.  

 

Meetings 



35 vergaderzalen 

172 hotelkamers 

Bijeenkomsten tot 350 personen 

Centraal gelegen 

10 hectare privé grond 

Bijzondere concepten 

Persoonlijke aandacht 

Culinaire mogelijkheden op maat 

Ruime parkeergelegenheid 

Gratis snelle wifi 

Facts 



Alle vergaderarrangementen bestaan uit een basis van; 

• Ontvangst met koffie & thee 

• Gebruik van plenaire vergaderruimte  

• Beamer en (LCD) scherm in plenaire vergaderruimte 

• Flip-over incl. stiften en vergadertoolkit 

• Onbeperkt koffie, thee en ijswater bij de plenaire zaal    

• Wifi 

• Ruime gratis parkeergelegenheid op eigen terrein 

Afhankelijk van het gekozen arrangement zijn ook onderstaande items inbegrepen: 

Ontbijt 

Het ontbijtbuffet is samengesteld uit diverse broodsoorten, verschillende belegsoorten, zowel 

hartig als zoet. Een keuze uit warme gerechten zoals een gekookt ei, roerei en gebakken spek. 

Kwark en yoghurt, vers gesneden fruit en handfruit, vruchtensappen, melk, karnemelk, koffie 

en thee. Ook presenteren wij een aantal glutenvrije items op het ontbijtbuffet. 

Zoete ochtendbreak 

Deze break bestaat onder andere uit een biologische mueslibar, spekkoek, macaron en/of een 

stroopwafel. 

Lunch 

Keuze uit twee soorten soep van de dag en diverse warme items. Het buffet biedt diverse 

broodsoorten (o.a. desem, spelt en glutenvrij) met een ruim assortiment aan zoet en hartig 

beleg. We presenteren een saladebuffet met sla, rauwkost, toppings en dressings. Ter afslui-

ting vers fruit met yoghurt en cruesli of een andere zoete variant. Hierbij serveren wij melk, 

karnemelk, vruchtensappen, koffie en thee.  

Verfrissende middagbreak  

Deze break bestaat uit onder andere een mini muffin, vegetarische hartige wrap en een  

heerlijke verse smoothie of een andere verfrissing. 

 

 

 

Vergaderarrangementen 



Dinerbuffet of driegangen keuzediner van de chef 

Bent u met een gezelschap van 20 personen of meer, geniet dan van een uitgebreid dinerbuffet. 

Het buffet bestaat onder andere uit twee soorten soep van de dag, brood en kruidenboter,  

saladebuffet, diverse vegetarische items, vis en vlees, verse groenten aangevuld met rijst, 

Roseval aardappeltjes of pasta.  Ter afsluiting geniet u van een uitgebreid dessertbuffet.  

 

Voor gezelschappen tot 20 personen verzorgt de chef een heerlijk dagelijks wisselend  

driegangendiner. Uiteraard houden we rekening met eventuele allergieën. 

Hotelovernachting 

Overnachting in één van de 172 comfortabel ingerichte hotelkamers. Veelal ruime kamers met 

uitzicht op de prachtige Veluwe.  

Tarieven 

4-uurs arrangement    € 28,00  

8-uurs arrangement    € 52,75 

12-uurs arrangement   € 78,25 

24-uurs arrangement   € 153,00 

32-uurs arrangement   € 199,75 

Vanaf prijzen per persoon, inclusief btw en zaalhuur en exclusief verblijfsbijdrage.  

Zaalhuur subzalen* 

Zalen vanaf 12 m² tot 20 m²   € 150,00 per dag 

Zalen vanaf 21 m² tot 60 m²   € 275,00 per dag 

Zalen vanaf 61 m² tot 78 m²   € 350,00 per dag 

Zalen vanaf 78 m² tot 140 m²  € 700,00 per dag 

Zalen vanaf 141 m² tot 350 m²  € 950,00 per dag 

* Inclusief beamer en (LCD) scherm en op de tweede dag 50% korting. 

Vergaderarrangementen 



 M2 U-vorm Cabaret Carré Theater Kring 

Grote Zaal 132 36 100 48 180 50 

Luwte 94 24 32 32 60 30 

Lucasgat A,B,C,D,E 70 24 32 32 60 30 

Lucasgat combi 2 140 32 64 40 125 45 

Lucasgat combi 3 210 40 96 48 190 60 

Lucasgat combi 4 280 48 128 56 260 75 

Lucasgat combi 5 350 56 160 64 330 90 

Kleine zaal 90 28 48 36 80 30 

Groenendaal 77 24 32 32 60 30 

Solse Gat 72 24 32 32 60 30 

Hooge Duvel 72 24 32 32 60 30 

Broodberg 60 22 36 26 52 26 

Broodberg break-out 3x 20 6 8 8 12 8 

Roode Heggen 45 14 16 16 20 16 

Roode Heggen break-out  8x 15 6 8 8 12 8 

Kroondomein 33 16 - 20 24 20 

Kroondomein break-out 5x - - - - - 10 

Leesten 5x 49 18 24 24 36 20 

Leesten combi 2 98 30 48 36 80 32 

Amfitheater 113 - - - 80 - 

Hindeloopen 57 20 32 24 48 20 

Zaalopstellingen 

“Wij maken graag voor u een offerte op maat” 



Facts 

5 vergaderzalen 

72 m2 per zaal 

Zalen kunnen aan één geschakeld 

worden 

Tot 330 personen 

Vele subzalen in de nabijheid 

5 LCD schermen 

 

Lucasgat zalen 



De Luwte 
Verbonden vanuit rust en inspiratie 

De Luwte is een uniek en bijzonder gebouw en zeer geschikt voor een zakelijk meeting, lezing, 

productpresentatie, diner of event.  

De Luwte is duurzaam door het hergebruik van verschillende materialen. Het gebouw is  

volledig opgetrokken uit sloop- en kweekhout. Zo bestaan de wanden uit planken van een  

oude fabrieksvloer van meer dan 100 jaar oud! De spanten zijn van vuren kweekhout en het 

dak bestaat uit acaciasnoeihout. Er is geen bos gekapt, maar uitsluitend gesnoeid.  

Doordat de glazen wand op het zuiden gesitueerd is, wordt het gebouw voor een groot deel 

verwarmd door de zon.  

Afsluiten met een borrel of diner onder de sfeervol ingerichte stretchtent op het privé terras? 

Laat u inspireren door het uitzicht op de bossen van de Veluwe en geniet van de rust . Er zijn 

vele mogelijkheden om uw bijeenkomst geheel naar wens in te richten.  

. 



Facts 

Ruimte tot 70 personen 

94 m2 

Midden op het Kroondomein 

Volledige exclusiviteit 

Privé terras 

Sfeervolle stretchtent  

Glazen wand gericht op het 

zuiden met uitzicht op het bos 

 



De Grote Zaal 
Van 1925 tot aan de 21ste eeuw 

 

 
De Grote Zaal staat al sinds het begin van Mennorode in 1925 centraal. Vandaag de dag is deze  

bijzondere locatie een multifunctionele ruimte. Gelegen aan de bosrand van de Veluwe biedt de 

Grote Zaal volledige exclusiviteit. Een uitstekende ruimte voor meetings, retraites, trainingen en 

bedrijfsfeesten.  

Deze zaal beschikt over een grote schuifpui waardoor het tevens mogelijk is om hier gemakkelijk 

productpresentaties te organiseren.  

Nabij de Grote Zaal vindt u een unieke buitenlocatie voorzien van een sfeervolle stretchtent. Op 

deze fantastische plek kunt u genieten van uw lunch, diner, feestavond of foodtruck festival.  



Facts 

Ruimte tot 180 personen 

135 m2 

Volledige exclusiviteit 

Veel daglicht  

Aangrenzende ruime Coffee 

Foyer of break-out zaal 

Uitzicht op de bossen 

Verschillende privé terrassen 



Ruimte tot 80 personen 

90 m2 

Uitzicht op de bossen 

In 2021 gerestyled 

Plenaire zaal of subzaal  

Coffee Foyer voor Grote Zaal 

 

Facts 

Kleine Zaal 



Broodberg zaal 

Facts 

Ruimte tot 50 personen 

60 m2 

In 2021 compleet gerenoveerd 

Plenaire zaal of subzaal  

3 break-out zalen tot 8 personen 

Eerste verdieping 



Restaurant 

Dineren 

In de vergaderarrangementen is een driegangendiner (buffet) inbegrepen.  

Onze keuken werkt met zoveel mogelijk streekproducten van lokale ondernemers zoals de 

bakkerij en slagerij uit Elspeet.  Specifieke wensen? Laat het ons gerust weten. 

 

Dinerbuffet           € 32,50 

Bent u met een gezelschap van 20 personen of meer, geniet dan van een uitgebreid  

dinerbuffet van de chef. Het buffet bestaat onder andere uit twee soorten soep, brood en 

kruidenboter, saladebuffet, gerookte vis of ham, diverse warme items; vegetarisch, vis en 

vlees. Verse groenten aangevuld met rijst, Roseval aardappeltjes of pasta.  Ter afsluiting 

geniet u van een uitgebreid dessertbuffet.   

Wilt u liever een uitgeserveerd menu? Dan kunt u kiezen  voor een drie-, vier– of vijfgangen 

diner.  

3-gangendiner           € 32,50 

4-gangendiner          € 39,50 

5-gangendiner          € 46,50 

 



Restaurant 
Lunchbuffet           € 19,75 

Het lunchbuffet bestaat uit een kop verse dagsoep (vegetarisch) en een warm item. Het 

buffet biedt diverse broodsoorten; te denken aan desem- en speltbrood met  

glutenvrije items. Diverse kaas-en worstsoorten. We presenteren een saladebuffet met sla, 

rauwkost, toppings en dressings. Ter afsluiting vers fruit met yoghurt en cruesli of een an-

dere zoete variant. Hierbij serveren wij melk, karnemelk, vruchtensappen en koffie/thee.  

Lunchpakket            € 18,50 

Keuze uit: 

Flesje water, jus d’orange & melk  

Pistolet met brie en walnoten 

Sandwich zalm en limoencrème 

Banaan of appel 

Wrap met gerookte kipfilet en salade  

Kaasbroodje 

Notenreep  

Of 

Flesje water, jus d’orange & melk 

Boeren bruine bol gezond 

Rouleaux sandwich tonijn 

Bakje vers fruit salade 

Mandarijn 

Donut 

Vegetarische quiche  



Italiaans buffet            € 32,50 

Voorgerechten 
Rundercarpaccio 
Gegrilde groenten salade 
Pasta salades 
Salade Caprese 
Italiaanse tomatensoep 
Breekbrood 
Pesto, tapenade en boter  
 

Hoofdgerechten  
Mulfilet & Gamba’s   
Sukade steak     
Lams stoofvlees  
Risotto met bospaddenstoelen 
Ravioli  
Polenta   
Gestoofde seizoensgroenten  
Uitbreide saladebar  
 

 

Italiaanse barbecue           € 37,50 

Koud buffet 
Salade Caprese 
Gedroogde Italiaanse hamsoorten 
Vitello Tonato 
Bruschetta met tomaat en oregano 
Pasta salades 
Diverse soorten brood met tapenade 
  
Barbecue 
Rode mul  
Sukade 
Rundersteak 
Italiaanse kipfilet 
Ratatouille 
Pasta carbonara 
  
Dessert 
Tiramisu 
Limoncello room 
Roomijs met amarena kersen 
Siciliaanse cassata ijs 



Barbecue basis            € 24,00 

Pofaardappel en mais 
Breekbrood 
Kruidenboter en sauzen 
Uitbreide saladebar  
 
Vier items per persoon bestaande uit: 
 
Runderhamburger 
Kipsaté 
Procureurlapje 
Barbecue worstje 
 
Barbecue Deluxe           € 42,50 

Pof aardappel 
Rundercarpaccio   
Gerookte zalm  
Gegrilde groenten salade 
Caesar salade 
 
Vijf items per persoon bestaande uit: 
 
Gemarineerde kipfilet 
Varkenshaas spies 
Gemarineerde gambaspies 
Hollandse kalfs rib-eye 
Black Agnus hamburger 
Catch of the day 
Breekbrood 
Pesto, tapenade en boter 
 
Dessert van de chef 

 

Uitbreidingen barbecue (optioneel): 

 

Handijsjes   vanaf          € 2,50 

Italiaanse ijscokar (125 ijsjes)       € 450,00  

Pizza foodtruck met houtoven     € 1995,00 

Italiaanse styling o.b.v. 125 p.      € 2750,00 

(bloemen, decoratie, Italiaans thema) 



Bites 

Zoete ochtendbreak          € 6,50 

Verfrissende middagbreak         € 6,50 

Gesorteerd gebak          € 3,75 

High tea           € 23,50 

Onbeperkt koffie en thee, verschillende warme hartige hapjes, sandwiches, muffins,  

brownies, scones, taartjes en bonbons. 

Petit Four           € 3,95 

Candybar           € 1,75 

Handfruit (assortiment)         € 2,50 

Afsluiting ‘To Go’          € 7,75 

Flesje water en Doubdle 07,  handfruit, mueslireep en nootjes 

 

 



Bites 

Bittergarnituur| warme items:        € 6,95 

Combinatie van gefrituurde minisnacks met diverse sauzen (4 rondes) 

(Vegetarische) Bitterballen (3 rondes)       € 4,50 

Puntzakje friet met saus         € 3,50 

Tafelgarnituur  | zoutjes, nootjes en olijven     € 2,50 

Tafelgarnituur  | Jonge en oude kaas met grove mosterd    € 5,50 

Gerookte zalm, gamba’s en visloempiaatjes      € 8,25 

Gedroogde ham, droge worst, oude kaas en olijven     € 7,25 

Assortiment van chips, nootjes en zakje dorito’s     € 3,25 

Hartige snack           € 3,95 

Keuze uit: 

Quiche (ook vegetarisch)  

Pizzapunt (ook vegetarisch)  

Saucijzenbroodje  

Kaasbroodje  

 



Drinks 

Koffie en thee en water per dagdeel       € 6,50 

Koffie en thee per kan         € 13,50 

Koffie of thee met gesorteerd gebak       € 6,50 

Fresh Lemonade (2 smaken)        € 2,50 

Doubdle 07           € 3,95 

Doubdle 07 is een functionele frisdrank die na inspanning alle tekorten in het lichaam weer  

aanvult. De perfecte combinatie van mineralen, vitamines en plantenextracten zorgen voor 

een sneller herstel, beter concentratievermogen en een natuurlijke weerstand. 

Welkomstcocktail Prosecco        € 4,75 

Welkomstcocktail Champagne        € 7,75 

Prosecco per fles          € 24,50 

Frisdrankarrangement         € 6,75 

Eén dagdeel onbeperkt assortiment frisdranken, combinatie van reguliere frisdranken en 

fairtrade sappen. 

Borrelarrangement          € 9,75 

2 drankjes Hollands assortiment, 2 hapjes (warm en koud) en nootjes op tafel. 

Hollands drankenarrangement per uur       € 7,75 



Drinks 

Koffie en thee          € 2,95 

Frisdranken           € 3,00 

Biologische sappen          € 3,50 

Pilsener tapbieren      vanaf     € 3,50 

Diverse biersoorten op fles         € 4,95 

Wijn per glas (wit, rood en rosé)        € 4,95 

Wijn per fles (wit, rood en rosé)        € 26,95 

Port, Sherry en Vermouth         € 4,25 

Binnenlands gedestilleerde dranken       € 4,25 

Buitenlands gedestilleerde dranken   vanaf     € 4,75 

Likeuren      vanaf     € 4,75 

Wiskeys      vanaf     € 6,25 

Cognac           € 7,50 

Prosecco per glas          € 4,95 

Prosecco per fles          € 26,95 



Wilt u uw medewerkers of klanten echt op een bijzondere manier bedanken voor de fijne  

samenwerking? Dan is het Woods Barbecue Event of het Woods Italian Event zeker het  

overwegen waard! 

Na een gezamenlijk ontvangst, nemen wij u en uw gasten mee naar de buitenlocatie onder de 

stretchtenten, waar zij in een bijzondere en zeer sfeervolle ambiance ontvangen worden door de 

muziek van onze DJ. Zodra de gasten zijn voorzien van een verfrissend drankje kunt u hen  

welkom heten en aansluitend zullen wij een heerlijke barbecue presenteren. Een avond om nooit 

te vergeten. 

. 

Events | Woods  



 

Eat, Drink and Dance 



Arrangement vanaf 100 personen: 
Ontvangst met bubbels 
3-uurs drankenarrangement (bier/fris/wijn) 
Barbecue Deluxe 
DJ 
Aangeklede locatie onder sfeervolle stretchtent 
Heaters 
 
Extra's bij te boeken: 
Barbecue XXL 
Corporate Styling  
Drankenarrangement per uur 
 
Dit evenement kunnen wij u turn key leveren inclusief barbecues, stretchtenten en uiteraard de 
Hippie caravans. Aan de hand van uw wensen en budget stellen wij graag een offerte op voor het 
complete event inclusief catering en aankleding. 

Events | Woods Barbecue 



Arrangement vanaf 100 personen: 
Ontvangst met bubbels 
3-uurs drankenarrangement (bier/fris/wijn) 
Antipasti als voorgerecht 
Pasta- en saladebuffet 
Pizzaoven op hout gestookt, live bereid 
DJ 
Aangeklede locatie onder stretchtent in Italiaanse sferen 
Heaters 
 
Extra's bij te boeken: 
Foodtrucks zoals pasta foodtruck of espresso foodtruck 
Corporate Styling  
Drankenarrangement per uur 
 
Dit evenement kunnen wij u turn key leveren inclusief live pizza bereiding, stretchtenten en aan-
kleding. Aan de hand van uw wensen en budget stellen wij graag een offerte op voor het comple-
te event inclusief catering en aankleding. 
  

Events | Woods Italian 



Met 10 hectare privégrond waar Mennorode over beschikt hoeft u niet ver voor uw outdoor  
activiteit of teambuilding. 
 
Wij werken samen met een aantal partners die ieder hun eigen specialiteiten hebben.  
 
Outing Holland ondersteund opdrachtgevers bij de ontwikkeling en uitvoering van leer- en  
ontwikkeltrajecten die mensen en organisaties letterlijk en figuurlijk in beweging brengen én 
houden. Zij streven er naar om leren en ontwikkelen óók leuk te laten zijn zonder dat  
deelnemers het gevoel krijgen “spelletjes te spelen”.   
 
Adventure Veluwe is gespecialiseerd in de organisatie van teamuitjes en verzorgen diverse leuke 
en uitdagende activiteiten. Denk hierbij aan een legertruck dropping, een expeditie op de Veluwe 
of verschillende virtual reality escape games.  
 
Andere mogelijkheden zijn een Border Collie Event (schapendrijven) of een rondleiding bij  
Bierbrouwerij de Uddelaer.  

Outdoor & Teambuilding 

http://www.outingholland.nl
https://www.adventureveluwe.nl/


 

Samen buiten bij Mennorode 



Gasten kunnen verblijven in één van de 172 comfortabel ingerichte hotelkamers. Veelal ruime 
kamers met uitzicht op de prachtige Veluwe. Mennorode beschikt over diverse kamertypes, vari-
ërend van een compacte cosy kamer tot luxe premium kamers. Laat u verrassen en geniet van de 
pure rust.  
 
Alle kamers zijn onder andere uitgerust met Rituals verzorgingsproducten. 
 
Geniet van de pure rust midden in de bossen van de Veluwe.  
 
Inchecken:  vanaf 15:00 uur 
Uitchecken: voor 10:00 uur (zaterdag & zondag 10:30 uur) 

Overnachten 



Verantwoord ondernemen 

Onze duurzame missie 

 

 

 

 

 

De prachtige natuur rondom Mennorode stelt ons in staat u als gast hiervan te laten genieten. 

Niet alleen nú maar ook in de toekomst! Wij als gastheer van de bossen van Elspeet  

respecteren de omgeving waar wij u mogen ontvangen.  

Verantwoord ondernemen vinden wij bij Mennorode belangrijk en is een groot onderdeel van 

onze duurzame missie. 

 

Al enkele jaren maakt Mennorode gebruik van de opbrengst van zonnepanelen. Met gepaste 

trots hebben wij in 2020 circa 1000 panelen op de daken van hotel Mennorode toegevoegd. 

De opbrengst van deze uitbreiding gaat ons helpen om het energieverbruik, structureel en 

voor langere tijd, nog verder te vergroenen.  

Als Green Key locatie zijn wij enthousiast dat wij, in samenwerking met onze partner Energie-

Breed,  dit traject hebben kunnen voltooien. Mennorode blijft onverminderd haar  

verantwoordelijkheid nemen door onder andere de CO2-reductie structureel te verminderen.  

Een greep uit een aantal andere initiatieven zijn; 

• Er wordt gebruik gemaakt van regenwater bij de spoeling van het sanitair. 

• Samenwerking met oude vuilstortplaats ‘De Kril’ bij Elspeet. Door de vergisting van het 

vuilnis komt biogas vrij. Met behulp van dit biogas wordt bij Mennorode, middels de 

warmtekrachtkoppeling, warmte en elektriciteit geproduceerd. Dit wordt gebruikt 

voor de warmwaterproductie waarmee onder andere het pand verwarmt wordt en wij 

onze gasten kunnen voorzien van een heerlijke warme douche.  

• De kranen en douchekop in de badkamers zijn waterbesparend. 

De norm voor het personeelsbeleid is: kansen voor iedereen. Een mooi voorbeeld hiervan is 

dat onze 10 hectare privégrond wordt onderhouden door ’s Heeren Loo. ’s Heeren Loo helpt 

mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf graag willen.  

Mennorode heeft aandacht voor bezinning, inspiratie, onderling contact en respect voor  

elkaar. De omgang binnen het hotel wordt gekenmerkt door persoonlijke aandacht en  

oprechte vriendelijkheid en belangstelling.  



 

Wij kijken uit naar uw komst! 

Hotel Mennorode | Apeldoornseweg 185 | 8075 RJ Elspeet |  0577 498 111 

www.mennorode.nl 

 


