
Lunch 



“Een goede smaak 

hoeft wat ons betreft 

niet  

ingewikkeld te zijn”  

 

Graag laten wij u genieten van een  

heerlijke lunch. Onze chef-kok Mark 

Palsgraaf en zijn keukenbrigade  

bereiden voor u de lekkerste gerechten. 

Wij wensen u een smaakvolle lunch toe! 

 

Met gastvrije groet, 

Team Mennorode 

Soepen 

Knolselderij soep              € 7,50 

met geroosterde knolselderij  

en kruidenolie     

 

Huisgemaakte erwtensoep           € 8,50 

met gerookte slagersworst, 

roggebrood en katenspek   

   



Boerenbrood  

(wit of bruin) 
Uitsmijter    € 9,50  

drie eieren met keuze uit ham, kaas en  

bacon      

 

Bourgondische kroketten   € 9,50 

met grove mosterd en uien chutney  

   

Geroosterde groenten   € 10,50 

met hummus, veldsla, cerise tomaat en  

dukkah    

 

Oude kaas     € 10,50 

met piccalilly mayonaise, Romeinse sla en 

komkommer    

 

Gebraden carpaccio    € 11,50 

met truffelmayonaise, rucola, oude kaas en 

geroosterde tuinboontjes   

 

Gerookte zalm    € 12,50 

met saus van mierikswortel, frisse sla,  

cornichon, komkommer en rode ui  

 

“Eet smakelijk”  

“Bon appetit” 

“Enjoy your meal” 

“Buen apetito” 

“Guten Appetit” 

 



Specials 

Club sandwich    € 12,50 

met gerookte kipfilet, kaas, bacon,  

sla, komkommer, tomaat en nacho`s   

 

Plankje van Mennorode   € 13,50 

met erwtensoep, spiegeleitje,  

broodje slagersworst met zuurkool en  

piepersalade   

Salade  
keuze uit paddenstoelen  

of rode mulfilet   € 12,50 
met een salade van mesclun, cerise tomaat,  

komkommer, gepocheerd ei, rode ui  

en croutons    

Doopsgezinde oorsprong 

Hotel & Congrescentrum Mennorode  heeft zijn 

oorsprong in de Doopsgezinde Broederschap. 

Een kleine christelijke kerkgemeenschap van  

ongeveer 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.  


