
Menu 



Om mee te beginnen  
Broodplankje     € 5,95 
Veluws brood van Bakker Piet | aioli |  

tapenade | kruidenboter   

 

Soep 

Gelderse mosterdsoep    € 7,95 
Truffelolie | brood 

 

Tomatensoep     € 7,95 
Room | brood  

 

Soep van de dag     € 7,95 
Wisselende soep | brood   

 

 

 

‘Goede kwaliteit hoeft niet 

van ver te komen’.  

Chef-kok Marcel Bleuel 

 

Ons a la carte restaurant de Serre is prachtig  

gelegen met uitzicht op de bossen.  

Vanuit de keuken verzorgen chef-kok Marcel 

Bleuel en zijn keukenbrigade de lekkerste  

gerechten voor u, veelal met lokale ingrediënten. 

Zo kunt u rekenen op het beste vlees, en wordt al 

het brood dagelijks vers gebakken door Bakker 

Piet uit Elspeet.  

 

Wij wensen u een plezierige culinaire ervaring toe 

en laat u verrassen door de heerlijke smaken.  

 



Voorgerecht 
Salade met paddenstoelen             € 10,50 

Mesclunsla | croutons | hazelnoten 

Tomatentartaar              € 10,50 

Geitenkaas | basilicum | pesto 

Gevogelte paté              € 12,00 

Eend | chutney van cranberry | brioche 

Gamba’s gemarineerd in knoflookolie          € 12,00 

Gebakken | zongedroogde tomaat | rucola    

Rundercarpaccio              € 12,00 

Parmezaan | pesto | rucola | zonnebloempitten 

 

 

Hoofdgerecht 
Shared dining (minimaal 2 personen)          p.p. € 22,50 

Vlees | vis | vegetarisch (combineren is mogelijk)  

 

Vlees / gevogelte 

Tournedos               € 21,00 

Gegrild | truffelsaus   

Kalf procureur              € 21,00 

Langzaam & zacht gegaard | kalfsjus  

Tamme eend              € 21,00 

Gebakken | Paddenstoelensaus   

 

Vis          Vegetarisch / veganistisch 

Zalmfilet      € 21,00  Ravioli     € 17,50  

Gegrild | kruidenolie        Champignons | truffelroomsaus  

Vis stoofpannetje     € 21,00  Paprika gevuld    € 17,50 

Diverse soorten vis | zarzuelasaus      Brie | groenten    

Kabeljauwfilet     € 21,00  Rendang van Jack Fruit  € 17,50 

Gebakken |  mosterdsaus       Rijst | zoet zure komkommer 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade en aardappelgarnituur.  

Maak uw keuze uit een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert en geniet van een 3-gangen menu 

voor € 33,50 p.p. U kunt de gerechten uiteraard ook apart bestellen.  



Dessert 
Dessert van de dag             € 8,50 

Wisselend dessert        

Crème Brulée              € 8,50 

Vanilleroomijs | slagroom  

Blondie               € 8,50 

Witte chocolade | cranberry | frambozensorbetijs  
Parfait van kersen             € 8,50 

Amarene kersen | slagroom | crumble van Bastogne     

Kaasplankje              € 10,50 

Kletzenbrood | appelstroop | noten    

 

Doopsgezinde oorsprong 

Hotel & Congrescentrum Mennorode  heeft zijn 

oorsprong in de Doopsgezinde Broederschap. 

Een kleine christelijke kerkgemeenschap van on-

geveer 100 gemeenten die begonnen is in de 

hervormingstijd in het begin van de 16e eeuw. 

Wereldwijd zijn er 1,5 miljoen doopsgezinden 

die buiten Nederland Mennonites/ Mennonieten 

genoemd worden  

Twintigste eeuw  

In het begin van de twintigste eeuw ontstond de 

behoefte aan vakantie- en conferentiehuizen 

voor Doopsgezinden en anderen. Zo is in 1925 

het Broederschapshuis Elspeet opgericht. Elders 

in het land zijn nog enkele soortgelijke huizen. 

De Doopsgezinde geloofsgemeenschap en ook 

Mennorode kenmerkt zich door openheid voor 

mensen met verschillende opvattingen en dus 

ook voor tolerantie in de pluriformiteit van de 

gasten.  

 

Eventuele allergieën graag doorgeven aan één van onze collega’s. 


