Gastvrijheid pur sang; De eigenschap om gasten hartelijk en gul te
ontvangen. Dat is waar Hotel & congrescentrum Mennorode in
uitblinkt. Jong of wat ouder, heer of dame, werken bij Mennorode
betkent dat jij de gast het optimaal naar de zin wilt maken, die
extra glimlach op iemands gezicht toveren! Daar draait het om
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