overnachten • lunchen • dineren • borrelen • feesten en partijen
• trouwen • vergaderen • bijeenkomsten • conferenties
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De stoomtrein is inmiddels vervangen door de diesel locomotief. Maar de sfeervolle
horecalocatie aan het spoor is sinds 1932 nauwelijks veranderd. Bij aankomst
heeft het uitnodigende karakteristieke pand nog steeds de aantrekkingskracht van
een warme deken. Een bezoek aan Loco is dan ook meer thuiskomen, waar je
omarmt wordt door het gezellige interieur en de hartelijke mensen die er werken.
Bovendien is het de plek waar je uitstekend kunt overnachten, eten en drinken.
De typische sfeer van vervlogen tijden, in combinatie met de luxe en het comfort
van vandaag en morgen maakt een bezoek tot een totaalbeleving de we gerust
bijzonder mogen noemen. De ingrijpende verbouwing van het interieur in 2014
is volledig aangepast aan het kenmerkende uiterlijk van het pand. Een ambiance
waarbij het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan in combinatie met de moderne faciliteiten van nu, zorgt voor een comfortabel gevoel. Het trefpunt van de Achterhoek!
Zo staat het in de geschiedenis geschreven, dat maakt deze locatie sinds jaar en
dag de plek voor een succesvol verblijf.
We heten u van harte welkom!
Loco Hotel Grand-café Zaal

Mooie momenten
verdienen een
bijzondere plek
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Genieten van
heerlijkheden
Dat je op deze plek lekker kunt eten is een feit. Dat is
altijd zo geweest. Met veel passie en overgave is onze
keukenbrigade continu bezig om de mooiste en beste
ingrediënten te verwerken in de heerlijkste gerechten. In
het sfeervolle Grand-café, de Gelaghkamer, de serre, of
onder de verwarmde veranda, het is volop genieten! Onze
veelzijdige a la carte kaart biedt voor ieder wat wils waarbij een van onze variaties Biefstuk ossenhaas een absolute
specialiteit is.

Eten, drinken en feesten
op een unieke manier
Je waant je in een oude goederenloods rond
de jaren vijftig als je de eerste stappen in deze
ruimte zet. Alle zintuigen worden geprikkeld. Proef
de smaak van passie in de sfeer en de gerechten.
Tot in de kleinste details is er gedacht aan bijzondere
items uit die tijd dat het belevingsaspect compleet
maakt. De totaal nieuwe keuken is voorzien van alle
voorzieningen om ook de smaakbeleving optimaal
te laten zijn. Een heuse spiesengrill staat garant voor
heerlijke spiesen en kip van ’t spit. De Big Green Egg laat
je de typische smaak beleven van de pulled pork of Black
Angus steak met een touch van een licht rokerige bite.
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De veelzijdige ruimte biedt plaats aan wel 300 personen en kan
ook heel gemakkelijk en sfeervol opgedeeld worden in kleinere
ruimtes voor een spetterend feest of partij op maat.
Met de fraaie bar als eyecatcher is de Loods ‘the place to be’
voor elke gelegenheid waar sfeer en gezelligheid hoogtij viert.

ons

hotel
Loco beschikt over 7 kamers die
allen zijn voorzien van prima
bedden, douche, toilet, plasma
tv, klokradio en wifi. De inrichting
is eenvoudig en gezellig warm, u
voelt er zich direct thuis. Huisdieren
worden niet toegestaan en de
kamers zijn rookvrij.

ons

terras
Waar de wereld aan
je voorbij trekt…

Genietend van een heerlijk drankje of
hapje, is het wel heel goed toeven op
het terras van Loco. De zon wordt als
vanzelf aangemoedigd door onze veranda alvast voor u voor te verwarmen.
In 2015 uitgeroepen tot het gezelligste
terras van Oost Gelre en dat zien we
als een groot compliment! De bijzondere plek waar altijd wel iets te kijken
en te beleven valt geeft u het ultieme
vakantiegevoel. Onze terraskaart zal u
inspireren waarbij u een keus kunt maken uit heerlijke gerechten, drankjes en
cocktails. De Loco coupe is een geliefde
lekkernij met handgemaakt, ambachtelijk ijs uit de regio en dat proef je.
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Trouwen bij Loco

ja!

zeg
maar

Er wordt weer meer getrouwd, en zo hoort dat. Als
trouwlocatie met een bijzondere touch biedt Loco een
omgeving en sfeer waarbij ieder huwelijk als vanzelf een
sprookjesachtige ambiance kent. Romantiek met een stoer
randje dat de perfecte balans vindt tussen geliefden, de gasten
en de entourage. Van ontvangst tot diner en van feest tot afsluiting,
het zal onvergetelijk zijn. En wij zorgen er graag voor.
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Succes verzekerd
bij onze

feesten
en

partijen
Loco is de ideale plek voor uw
feest op partij. Een bijzonder
decor staat garant voor een
geslaagd feest, receptie,
partij of familiebijeenkomst.
We verzorgen dit voor u tot in
het kleinste detail waarbij uw
wensen altijd centraal staan.
Onze keuken biedt altijd de
perfecte brunch, lunch, buffet of
diner afgestemd op uw gasten.
Met veel bezieling en plezier
adviseren we u over de vele
mogelijkheden en reiken u graag
onze ideeën aan voor een
geslaagd feest.

vergaderingen

conferenties
en

Inspirerend, servicegericht
en veelzijdig.
Of u nu een vergadering, training, conferentie of presentatie moet organiseren, Loco biedt u diverse ruimtes
waarbij alle faciliteiten aanwezig zijn. Met de prachtige bos- en lommerrijke omgeving op de achtergrond
bieden wij u graag een van onze fraaie ruimtes aan als podium voor een succesvolle bijeenkomst.
Alle elementen zoals rust, privacy en service zijn dan ook voorhanden. Nadien kunt u uiteraard in een
ontspannen ambiance napraten onder het genot van iets lekkers.
Vraagt u gerust naar onze arrangementen.

romantiek
met een

vintage
touch

devantijd

toen...

Mooie momenten
verdienen een
bijzondere plek
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