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Allereerst willen wij u graag bedanken 
voor uw interesse in Hotel-Restaurant 
Hellendoorn.

Door middel van deze map willen wij u 
informeren over de mogelijkheden bij Hotel-
Restaurant Hellendoorn. Of u nu een 
kleine bijeenkomst of juist een grootse 
festiviteit wilt organiseren bij ons kunt u 
altijd terecht. Samen met u willen wij een 
feestelijke dag creeëren die u en uw gasten 
zich voor altijd zullen herinneren. In deze 
map vindt u diverse recepties, diners, 
borrelarrangementen en vergaderingen. 
Persoonlijke service staat bij ons dan 
ook voorop. Dit zult u vanaf de eerste 
kennismaking tot het moment van vertrek 
ervaren. Uw feest/ vergadering is voor ons 
belangrijk en wij zullen dan ook meedenken 
over de mogelijkheden.
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Zaal capaciteit

Boardroom 
24 m2

Serre zaal 
125 m2

Theater 20 70

Cabaret - 45

School - 50

U-vorm - 25

Carré 10 30

Diner 10 80

Receptie 25 110
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Lunchbuffet min. 15 personen v.a. €10,50 p.p.
• Pomodori soep
• Keuze uit tarwe-, meergranen of wit brood
• Vers gebakken pistolets
• Verschillende soorten kaas
• Verschillende soorten vleeswaren
• Divers zoet beleg
• Zalm salade
• Rauwkost
• Vers fruit
• Koffie of thee

Tevens is er ook een mogelijkheid om uit een à la carte 
kaart te kiezen
• Salade carpaccio
• Mediterrane couscous salade met geitenkaas
• Pomodori soep
• Champignonsoep
• Varkenshaas saté
• Twee kroketten met brood
• 12-uurtje (kop soep, kroket, kleine uitsmijter)
• Uitsmijter ham/kaas
• Omelet ham/kaas
• Tosti ham/kaas

Lekker voor bij uw feest of vergadering  € 3,50 p.p.
min 4 personen
Keuze uit:
• Broodplankje met kruidenboter en knoflooksaus
• Bitterballen met mosterd
• Warm bittergarnituur met mayonaise en chili saus
• Koud bittergarnituur
• Portie kaas, jong en oude kaas met mosterd
• Schaaltje met nootjes

Lunch 
mogelijkheden

2 uur. Basisarrangement min. 15 personen €10,50 p.p.
• Ontvangst met koffie en thee
• 2x koud bittergarnituur
• 2x warm bittergarnituur
• Drank op basis van nacalculatie

3,5 uur. Basisarrangement min. 20 personen €15,50 p.p.
• Ontvangst met borrelhapje warm of koud
• Uitgebreid borrelbuffet bestaande uit:

Gehaktballetjes
Loempia’s
Saucijsjes
Kibbeling
Kipsaté
Kroketten

• Drank op basis van nacalculatie

3,5 uur. Luxe arrangement min. 20 personen €25,50 p.p.
• Ontvangst met borrelhapje warm of koud
• Uitgebreid borrelbuffet bestaande uit:

Gehaktballetjes
Loempia’s
Saucijsjes
Kibbeling
Kipsaté
Kroketten

• Twee consumpties (bier, wijn of fris)

4 uur. Deluxe arrangement min. 25 personen €34,50 p.p.
• Ontvangst met prosecco
• Uitgebreid borrelbuffet bestaande uit:

Bittergarnituur
Saucijsjes
Kipsaté

Feestelijke 
arrangementen
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Standaard Fletcher buffet min. 20 personen €19,50 p.p.
• Verschillende soorten salades
• Diverse vleeswaren
• Stokbrood met kruidenboter en knoflooksaus
• Soep van de dag
• Roergebakken groentes
• Varkenshaasmedaillons
• Beenham
• Kip saté
• Spareribs
• Champignon saus
• Honingmosterd saus
• Aardappelgarnituur

Luxe Fletcher buffet min. 20 personen €24,50 p.p.
Standaard Fletcher buffet uitgebreid met:
• Gehaktballetjes in zoete saus
• Boeren schnitzeltjes (met champignon, ui en spek)
• Op de huid gebakken zalm filet (geserveerd met beurre blanc)
• 2 soorten aardappel garnituur
• 2 soorten warme groentes 

Deluxe Fletcher buffet min. 20 personen  €29,50 p.p.
Luxe Fletcher buffet uitgebreid met:
• Huisgemaakte bami/nasi
• Gebakken kogelbiefstuk
• Frisse salade met carpaccio
• Frisse salade met gerookte zalm
• Dille saus
• Pepersaus
• Verse fruit salade

Dessert buffet bij te boeken bij uw buffet € 5,50 p.p.
• Variaties van ijs
• Huisgemaakte bavaroises
• Vers fruit
• Geserveerd met diverse sauzen 
• Slagroom
• Cheesecake

Buffet 
mogelijkheden



10

Johanna van Buren menu (3 gangen menu) € 24,50 p.p
• Romige mosterdsoep met uitgebakken spekjes
• Gepocheerde scholfilet met dille saus en roergebakken spinazie
OF
• Gebakken varkenshaas met een jus van uien en roergebakken 

groentes
• Vers fruit met sorbet ijs

Hellendoorn menu (3 gangen menu) € 29,50 p.p.
•  Runder carpaccio met rucola sla, zongedroogte tomaatjes en 

pijnboompitjes
• Gebakken snoekbaars filet 
OF
•  Gebakken kogelbiefstuk met roergebakken groenten en 

pepersaus
• Huisgemaakte tiramisu met vanille ijs 

Fletcher menu (4 gangen menu) € 34,50 p.p.
• Pomodori tomatensoep
•  Pastrami van eendenborst geserveerd met salade, 

pijnboompitten en vinaigrette van sherry
• Op de huid gebakken zalmfilet met tagliatelle en groentesaus
• Black Angus geserveerd met kruidenboter
• Dame Blanche

Diner 
mogelijkheden
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Hotel accommodaties
Hotel-Restaurant Hellendoorn heeft  
28 Comfortabele hotelkamers.

Eenpersoonskamer comfort met douche
De eenpersoonskamers comfort met douche zijn knus en comfortabel ingericht en voorzien 
van een telefoon met directe buitenlijn, Wifi, een televisie, radio en een badkamer met 
douche en toilet.

Kleine tweepersoonskamer met douche
De kleine tweepersoonskamers zijn voorzien van een badkamer met douche en toilet, 
telefoon met weksysteem en een televisie.

Ruime tweepersoonskamer met bad
De ruime tweepersoonskamers zijn ruimere kamers en voorzien van badkamer met bad en toilet 
televisie, radio en telefoon met directe buitenlijn en weksysteem.

Tweepersoonskamer comfort met bad
De tweepersoonskamers comfort met bad zijn sfeervol en comfortabel ingericht en voorzien van 
een telefoon met weksysteem, Wifi, een televisie, radio en een badkamer met douch een toilet.

Tweepersoonskamer comfort met douche
De tweepersoonskamers comfort met douche zijn sfeervol en comfortabel ingericht en 
voorzien van een telefoon met weksysteem, Wifi, een televisie, radio en een badkamer met 
douch een toilet.

Tweepersoonskamer deluxe met bad en terras
De tweepersoonskamers deluxe met bad en terras zijn luxer en ruimer dan de comfort 
kamers en voorzien van een telefoon met weksysteem, Wifi, een televisie, radio, een terras 
en een badkamer met bad en toilet.

Tips
• Maak een huifkartocht door de Sallandse Heuvelrug
• Bezoek het Smederijmuseum in Hellendoorn
• Avonturenpark Hellendoorn
• Ontdek de Forellenkwekerij Tipbosch in Hellendoorn
• Internationaal Brandweermuseum in Rijssen
• Bezoek een van de theatervoorstellingen in het ZININ theater
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4-uurs Basis vergaderarrangement € 19,50 p.p.
• Ontvangst met koffie of thee en lekkernij 
• Gebruik van de zaal met opstelling naar keuze 
• Gebruik van een flip-over met stiften en papier 
• Onbeperkt koffie en thee 
• Fletcher Water & Fletcher mints in de zaal 
• Assortiment van frisdranken in de zaal is op aanvraag en op nacalculatie

8-uurs vergaderarrangement  € 37,- p.p.
Basis arrangement uitgebreid met:
• Een luxe broodjes lunch of lunch buffet
• Als afsluiter een heerlijk borrelgarnituur in de bar geserveerd

12-uurs vergaderarrangement € 63,- p.p.
Basis arrangement uitgebreid met:
• Een luxe broodjes lunch of lunch buffet
• Een 3-gangen diner

24-uurs vergaderarrangement €  120,- p.p. 
Basis arrangement uitgebreid met:
• Een luxe broodjes lunch of lunch buffet
• Een 3-gangen diner
• Een hotelovernachting inclusief uitgebreid ontbijtbuffet

32-uurs vergaderarrangement €  155,- p.p.
Basis arrangement uitgebreid met:
• Twee dagen luxe broodjes lunch of lunch buffet
• Een 3-gangen diner
• Een hotelovernachtingen inclusief uitgebreid ontbijtbuffet

48-uurs vergaderarrangement €225,- p.p.
Basis arrangement uitgebreid met:
• Twee dagen luxe broodjes lunch of lunch buffet
• Een 3-gangen diner
• Twee hotelovernachtingen inclusief uitgebreid ontbijtbuffet

Vergader arrangementen

Hotel-Restaurant Hellendoorn, Overijssel
Johanna van Burenstraat 9
7447 HB Hellendoorn
Telefoon: +31(0)548-65 54 25
E-mail: info@hotelhellendoorn.nl

In de directe omgeving van Hotel-Restaurant Hellendoorn ligt het 
Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. In dit prachtige natuurgebied 
kunt u naar hartenlust wandelen en fietsen. U zult verrast zijn 
over de ongekende rust die u hier aantreft. Laat u voeren langs 
zandverstuivingen, heidevelden, dichte bossen en de vuurtoren op de 
top van de Hellendoornse Berg. 

Interessante Hanzesteden 
Niet ver van Hellendoorn vinden zich interessante Hanzesteden als 
Zwolle, Deventer en Oldenzaal. Hier kunt u gezellig winkelen en musea 
bezoeken. Een andere mogelijkheid voor een uitstapje is een bezoek 
aan een kasteel of havezaat in de omgeving van Hellendoorn. Komt u 
met de kinderen? Bezoek dan het Avonturenpark Hellendoorn of breng 
een educatief bezoek aan een van de opengestelde boerderijen. 

Tal van activiteiten
Ook voor andere activiteiten, zoals varen, golfen of ballonvaren is het 
gebied rond Hellendoorn een ideale bestemming. Vergeet ook niet te 
informeren naar de diverse culinaire activiteiten in de buurt, er is ieder 
seizoen wel wat te beleven. 

Omgeving en 
routebeschrijving
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