
Midden in het oude centrum van de Zeeuwse stad 
Zierikzee bevindt zich sinds afgelopen jaar het 
hernieuwde Hotel Mondragon. De naam van het 
hotel houdt de herinnering hoog aan de “goede 
Spanjaard” Cristóbal de  Mondragón, die na het 
beleg van Zierikzee tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog zijn soldaten ervan weerhield de stad te 
plunderen. Achter de klassieke façade van het 
hotel ligt een moderne maar smaakvol gereali-
seerde aanbouw die plaats biedt aan 41 kamers 
en suites. Bij binnenkomst ligt rechts het res-
taurant Cristó, uiteraard ook vernoemd naar de 
Spaanse legerbevelhebber; het restaurant kookt 
Frans, maar maakt regelmatig een knipoog naar 
de Baskische keuken. U begrijpt: daar stond het 
familiehuis van de Mondragóns. Het hotelontbijt 
is ook in dit restaurant, met heerlijk brood van 
een lokale zuurdesembakkerij en de eieren die op 
bestelling voor u worden bereid.
Op de kamers slaapt u in heerlijke bedden van 
een bekend Nederlands merk, terwijl u uitkijkt 
op een muur die van boven tot onder is behangen 
met de Nederlandse kunst. De 38 hotelkamers 
hebben een viertal kleurschema's meegekregen, 
waarbij elk thema een eigen windstreek en positie 
ten opzichte van de zon reflecteert. Zo profite-
ren de Gold & Blue Rooms van het noorderlicht, 
de Renaissance Green Rooms begroeten  de 
opgaande zon in het oosten, de Metropolitan 
Silver Rooms brengen zuidelijke kalmte op 
het middaguur en de Rembrandt Red Rooms 
zwaaien de zon 's avonds uit bij het ondergaan in 
het westen. Daarnaast zijn er nog drie uitzonder-
lijke suites in het hotel. 
Uiteraard biedt het hotel verschillende arrange-
menten aan. Een van de meest aansprekende is 
die met een diner in het met een Michelinster gel-
auwerde restaurant Katseveer (aan de overkant 
van de Zeelandbrug, waar u per Jaguar naartoe 
wordt gebracht).

Kamerprijzen vanaf €145,-; mondragon.nl ◼
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