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Welkom  
Traditionele gastvrijheid, hoog 
gewaardeerd 
 
Kom genieten bij Hotel Restaurant Oud London. Centraal 
gelegen op de Utrechtse Heuvelrug waar gastvrijheid, 
vakmanschap en traditie elkaar ontmoeten.  
 
Wij bieden u een keur aan mogelijkheden. Logeer in een 
comfortabele hotelkamer, ervaar de uitstekende keuken in 
ons restaurant en geniet van onze wellnessfaciliteiten. Maak 
gebruik van de uitgebreide vergaderfaciliteiten of drink een 
glas wijn in de gezellige bar of op het terras.  
 
Of u ons nu bezoekt met uw zakelijke partners, familieleden of vrienden, onze vakkundige medewerkers 
zorgen ervoor dat het u aan niets ontbreekt. Het is onze passie om u een aangenaam verblijf te bezorgen. 
U bent van harte welkom in Hotel Restaurant Oud London. 
 
 

Geschiedenis  
 
Ruim 200 jaar geleden stichtte één van de soldaten van Napoleon, Jean De Sain, een café en uitspanning 
op de plek waar nu Oud London zich bevindt. De naam van ons Hotel Restaurant verwijst naar de naam 
van een schip waarmee een groep Zwitserse emigranten de oversteek naar Amerika zouden maken rond 
1817. Deze reizigers waren een lange tijd te gast bij De Sain. 
 
De Sain was geen hotelier, maar een begenadigd kok. Deze culinaire roots zijn nog steeds “zichtbaar”, 
want Oud London staat bekend om zijn keuken van hoge kwaliteit. Dat Oud London geen standaard hotel 
is maar een warmbloedig familiebedrijf, ervaart u zelf als u bij ons binnenloopt. Een bijzondere ambiance 
die velen aanspreekt. 
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Brasserie Restaurant  
’t VoorHuys 
Ongedwongen sfeer 
 
In Hotel Restaurant Oud London vindt u onze gezellige 
Brasserie Restaurant. In deze meer dan 200 jaar oude 
'huiskamer', staat gastvrijheid hoog in het vaandel. Geniet 
van een kopje koffie, thee, lunch of diner, zoals het een 
Franse brasserie betaamt. 
 
Wij bieden u onder andere een maandelijks wisselend 3-
gangen menu. Onze menu's worden met zorg 
samengesteld door onze chef-kok en zijn team. Onze koks 
werken graag met verse en eerlijke producten. Voor elk menu of gerecht kan onze sommelier een 
bijpassende wijnsuggestie geven. 
 
Aan de bar kunt u tot in de late uurtjes nagenieten. De keuken is dagelijks geopend van 07.00 tot 21.30 
uur.  
 
 

Exclusieve ruimtes 
 
Met een select gezelschap lunchen, dineren of van een High Tea genieten in een sfeervolle, aparte 
ruimte? Ook dat kan bij ons! Onze exclusieve ruimtes zijn prachtige omgevingen voor uw besloten 
bijeenkomst. Ideaal voor een zakelijk doel wanneer u rustig wilt praten of tijdens een bijzondere 
gelegenheid met familie of vrienden zoals een bruiloft of verjaardag. Onze enthousiaste en kundige 
medewerkers zullen uw gasten met zorg omringen en staan garant voor een onvergetelijke ervaring!  
 
Private Dining € 175,00 
Korte Serre - 87,50 
Generaal Marmont I -  175,00 
Generaal Marmont II - 125,00 
Generaal Marmont III - 100,00 
Foyer - 75,00 
Lounge - 75,00 
‘t VoorHuys Exclusief  - 150,00 
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Hotel 
Overnachten in ons 4-sterren hotel in 
Zeist 
 
Het hotel heeft een diversiteit aan kamertypes. Wij 
beschikken over 3 Single kamers. Deze kamers bevinden 
zich op de tweede etage van het hotel. De Single kamers 
zijn ruim en beschikken over een éénpersoonsbed en een 
airconditioning. 
 

Er zijn 9 Basic kamers en deze bevinden zich in het 
souterrain, grenzend aan de Wintertuin, beschikken over 
airconditioning maar hebben geen ramen die open 
kunnen.  
 

Er zijn 10 Economy kamers en bevinden zich op de eerste en tweede etage.  
 

Onze 35 ruime tweepersoons Comfort kamers zijn stijlvol ingericht en hebben een balkon met uitzicht op 
achterzijde of onze schitterende binnentuin. Enkele kamers beschikken over airconditioning.   
 

De 15 zeer ruime tweepersoons Deluxe kamers zijn stijlvol ingericht en beschikken over een aantal extra 
faciliteiten ten opzichte van de Economy en Comfort kamers zoals een espressomachine, badjassen en 
klimaatbeheersing. Ook de badkamers zijn erg ruim en beschikken allemaal over een groot halfrond bad 
en een douche. 
 

Onze 4 Junior Suites zijn stijlvol ingericht. De Junior Suites zijn voorzien van badjassen en 
klimaatbeheersing. Door de ruime kamers is het mogelijk om hier met 3 of 4 personen te verblijven. 
 

De Suite beschikt over een royale woonkamer met een eet- en zithoek en separaat toilet. De aparte 
slaapkamer is voorzien van een tweepersoonsbed, telefoon en televisie. Tevens is er een luxe ruime 
ensuite badkamer met een groot halfrond bad en aparte douche. 
 

Hotel Restaurant Oud London beschikt over negen gemeubileerde Studio's. Daarvan zijn zes Studio's 
prachtig gelegen tegen de bosrand aan de achterzijde van het hotel. Drie onlangs gerenoveerde Studio's 
zijn gelegen in het hotel. De Studio's zijn uitermate geschikt voor een langer verblijf. 

 
Standaard faciliteiten hotelkamers 
 

• Boxspring  

• Badkamer met föhn, bad en/of douche 

• Telefoon, televisie/radio, kluisje 

• Werkplek 

• Koffie- en theefaciliteiten 

• Gratis wifi in het gehele hotel 

• 24-uurs receptie 

• Roomservice 

• Vrij gebruik van de zwembad, sauna, 
stoombad en fitnessruimte 

 
Inchecken kunt u vanaf 15.00 uur en uitchecken is op de dag van vertrek voor 11.00 uur. Later uitchecken 
kan op basis van beschikbaarheid tegen een meerprijs. Alle kamers zijn rookvrij en u parkeert uw auto 
kosteloos bij het hotel.  
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Hotelarrangementen  
Genieten op de Utrechtse Heuvelrug 
 
Speciaal voor de weekenden (aankomst vrijdag, zaterdag of 
zondag), de vakanties en op feestdagen bieden wij op basis 
van beschikbaarheid aantrekkelijke arrangementen aan. 
 

Onze arrangementen zijn gebaseerd op 2-persoons 
bezetting van de kamer; voor 1-persoons bezetting geldt 
een toeslag. De genoemde prijzen zijn exclusief lokale 
heffing per persoon, per nacht. Naast onderstaande 
hotelarrangementen bieden wij onder andere een Romantic 
Escape arrangement aan. 
 

Culinair Arrangement (2-daags), per persoon vanaf  € 121,00 

• Welkomstdrankje (Hollands assortiment) 

• Culinair genieten van een 4-gangen verwenmenu van de Chef 

• Overnachting in een Comfort kamer  

• Uitgebreid ontbijtbuffet  
 

Culinair Arrangement (3-daags), per persoon vanaf - 253,50 

• Welkomstdrankje (Hollands assortiment) 

• Een 3-gangen verwenmenu van de Chef (1e avond) 

• Culinair genieten van een 4-gangen verrassingsmenu in Restaurant Hermitage Zeist* (2e avond) 

• Taxivervoer van en naar Restaurant Hermitage 

• Twee overnachtingen in een Comfort kamer 

• Twee maal een uitgebreid ontbijtbuffet 
*) Het à la carte Restaurant Hermitage Zeist is een begrip in de regio. Klassiek, verfijnd en toch hedendaags.  
 

Diner Special (2-daags), per persoon vanaf - 114,50 

• Welkomstdrankje (Hollands assortiment) 

• Een uitstekend 3-gangen diner inclusief amuse  

• Overnachting in een Comfort kamer  

• Uitgebreid ontbijtbuffet  
 

Diner Special (3-daags), per persoon vanaf - 179,00 

• Welkomstdrankje (Hollands assortiment) 

• Een uitstekend 3-gangen diner inclusief amuse (aankomstdag) 

• Twee overnachtingen in een Comfort kamer 

• Twee maal een uitgebreid ontbijtbuffet  
 

Sauna Arrangement (2-daags), per persoon vanaf - 144,50 

• Een 3-gangen diner inclusief amuse 

• Overnachting in een Comfort kamer 

• Uitgebreid ontbijtbuffet 

• Dagentree voor het nabij gelegen Thermen Soesterberg  
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Vergaderen 
Inspiratie voor uw bijeenkomst  
 
Hotel Restaurant Oud London in Zeist is een 
vergaderlocatie pur sang. Centraal in Nederland 
gelegen, op slechts vijftien kilometer van Utrecht en 
in de bossen van Zeist. De plek, de faciliteiten, de 
omgeving, de sfeer, de service; alles is erop gericht 
om uw bijeenkomst tot een succes te maken. 
 
Wij bieden een grote verscheidenheid aan plenaire 
vergaderruimtes en subruimtes. Ideaal voor 
(meerdaagse) conferenties, congressen, 
vergaderingen, presentaties en trainingen. Er zijn 
vele mogelijkheden en wij komen graag aan uw 
specifieke wensen tegemoet. Geen zaal nodig?  
Ook voor een flexplek met business faciliteiten kunt u bij ons terecht.  
Voor meer informatie over de zalen en arrangementen kunt u onze website bezoeken. 
 
 

Zalenoverzicht 
  

Zaalnaam Aantal personen 1 Dagdeel 2 Dagdelen 

Tuinzicht 1, 2, 3 en 4 18 265,00 425,00 

Tuinzicht 1-2 en 3-4 35 525,00 850,00 

Boardroom 8 265,00 425,00 

Waterloozaal 12 215,00 325,00 

Austerlitzzaal 24 265,00 425,00 

Elbazaal 1 15 265,00 425,00 

Elbazaal 2 21 265,00 425,00 

Elbazaal 1-2 30 525,00 850,00 

Dug-out 16 215,00 325,00 

Napoleonzaal 1 30 300,00 450,00 

Napoleonzaal 2 10 200,00 350,00 

Empereurzaal 1, 2, 3 en 4 50 400,00 600,00 

Empereurzaal 1-2 en 3-4 125 800,00 1200,00 

Empereurzaal 1-4 400 1575,00 2400,00 
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Standaard faciliteiten zalen 
 
Alle zalen beschikken standaard over de volgende 
faciliteiten: 

• Flipover, beamer en projectiescherm 

• Wifi 

• Schrijfblokken en pennen 

• Naamkaarten en toolkit (op aanvraag) 

• Koekjes, mintjes en Napoleon snoepjes 
 

Vergaderarrangementen  
 
Wij willen het u zo makkelijk mogelijk maken, daarom 
hebben wij bij Oud London diverse 
vergaderarrangementen samengesteld vanaf 12 personen. 
U kunt ze combineren met diverse activiteiten die eraan 
bijdragen het doel van uw zakelijke bijeenkomst of training te bereiken. Uiteraard verzorgen wij ook voor 
kleinere groepen uw vergadering op maat.  
 
4-uurs arrangement, per persoon € 32,50 

Zaalhuur plenaire zaal, onbeperkt koffie/thee/mineraalwater en handfruit 
 
8-uurs arrangement, per persoon - 79,75 

Zaalhuur plenaire zaal, onbeperkt koffie/thee/mineraalwater, handfruit  
en een lunchbuffet van de Chef 

 
12-uurs arrangement, per persoon - 117,50  

Zaalhuur plenaire zaal, onbeperkt koffie/thee/mineraalwater, handfruit,  
lunchbuffet van de Chef en een culinair 3-gangen diner  

 
24-uurs arrangement, per persoon - 240,00  

Zaalhuur plenaire zaal, onbeperkt koffie/thee/mineraalwater, handfruit,  
lunchbuffet van de Chef, culinair 3-gangen diner, overnachting  
en een uitgebreid ontbijtbuffet 

 
32-uurs arrangement, per persoon - 310,00  

Zaalhuur plenaire zaal (2 dagen), onbeperkt koffie/thee/mineraalwater (2 dagen),  
handfruit (2 dagen), lunchbuffet van de Chef (2 dagen), culinair 3-gangen diner,  
overnachting en een uitgebreid ontbijtbuffet 

 
8-uurs Meeting Deal vanaf 50 personen 

Zaalhuur plenaire zaal, dubbele beamerprojectie, geluidsinstallatie  
(incl. versterker, boxen, headset en DI box), katheder met eigen logo,  
koffie en thee tijdens ontvangst en pauzes, petfles mineraalwater,  
zoete lekkernij en een lunchbuffet van de Chef (aangepast)  
 

50 tot 99 personen € 57,50 
100 tot 199 personen -  55,00 
200 tot 450 personen - 50,00 
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Oud London  
Horeca Groep 
Van onze culinaire klasse kunt u overal 
genieten! 
 
De Oud London Horeca Groep bestaat naast Hotel 
Restaurant  
Oud London uit meer bedrijven. We stellen deze graag 
aan u voor! 
 

Sinds 2002 maakt Catering Oud London deel uit van de 
Horecagroep. Culinaire kwaliteit en creativiteit liggen ten 
grondslag aan de formule van de cateringorganisatie van het hotel. 
 

Slot Zeist B.V. in het centrum van Zeist; ooit het lustoord van Willem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk en 
kleinzoon van prins Maurits, nu het ideale decor voor bijzondere evenementen, vergaderingen en 
bruiloften. Het Slot ademt historie, is omringd door prachtige Engelse tuinen en is zeer centraal gelegen. 
 

Het exclusieve Restaurant Hermitage aan 't Rond in Zeist is een feest voor de zintuigen. Een markante 
horecalocatie als stijlvol decor voor zowel zakelijke als particuliere lunches en diners. Met een select 
gezelschap (tot 80 personen) lunchen, dineren of vergaderen in een sfeervolle, aparte ruimte: ook dát kan 
bij Hermitage! In de nieuwe Private Dining ruimte vertoeft u uitstekend in private sfeer met uw eigen 
gezelschap. U heeft uw eigen bar en de ruimte is zeer geschikt voor een walking dinner, diner, vergadering 
of feest. 
 

Ook Golfbaan Sluispolder in de polders van Alkmaar met uitgebreide horecavoorzieningen, maakt al meer 
dan 25 jaar deel uit van de "Oud London" familie. Restaurant 't Sluisje is bij uitstek dé plek voor zakelijke 
lunches of diners ter afsluiting van uw golfdag. 
 

In de voorzaal van het monumentale pand van de Herensociëteit de Vereeniging aan de Mariaplaats in 
Utrecht, welke sinds 1930 niet meer openbaar toegankelijk was voor het publiek, is Grand Bar & Brasserie 
Marie gevestigd. Hiermee is het hart van de bruisende stad Utrecht een bijzonder etablissement met een 
uniek en eigentijds concept rijker. 
 

Daarnaast verzorgen wij ook de catering voor Grand Café Zeister Bosrust in Zeist. 
 
 

Kies bewust 
 
Oud London denkt niet alleen aan het milieu door met duurzame producten te werken en verantwoord 
om te gaan met de omgeving, maar slaat ook een brug tussen de eigen organisatie, diverse 
zorginstellingen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. 
 
Daarnaast is Oud London óók een ontmoetingsplek voor mensen met een beperking of met een afstand 
tot de samenleving. Er gaat veel aandacht uit naar de eigen medewerkers, zij zijn tenslotte degene die van 
u als gast een ambassadeur proberen te maken! 
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Culinair genieten 
Alles met passie bereid 
 

Brunch      
 
Een brunch is een combinatie van een laat ontbijt en vroege 
lunch. Tijdens de brunch wordt u welkom geheten met een 
glas Prosecco. Daarna kunt u gebruikmaken van ons 
feestelijke brunchbuffet inclusief koffie, thee, zuiveldranken 
en fruitsappen. De inhoud van het buffet is afhankelijk van 
het aanbod van het seizoen; de invulling kan dus in 
werkelijkheid afwijken. Te bestellen vanaf 25 personen. 
 
Soep  
Bospaddenstoelensoep
 Warme gerechten 
 Vis van de dag / bijpassende saus 
Koude gerechten Kalfsribeye / paddenstoelensaus 
Rivierkreeftcocktail salade Oriëntaalse boeren kipfilet / sesam-hoisinsaus 
Hollandse haring / roggebrood / uitjes-bieslook Basmati rijst / wok groenten 
Gerookte zalm / warm gerookte zalm in z’n geheel Roseval aardappels / uit de oven 
Tonijn salade / Niçoise stijl  
Huzarensalade / rosbief / gerookte kip Dessert  
Ardennerham  / meloen / waldorf salade Zoete gerechtjes van de patissier 
Pasta salade / parmezaan Roomijs / warme kersen 
Salade caprese 
Diverse broodsoorten / kruidenboter / olijfolie 
 
Volwassene, per persoon  €  47,50 
Kinderen t/m 11 jaar, per persoon  -  25,00 
 
 

Lunchbuffet van de Chef 
 
Naast de brunch, kunt u ook kiezen voor een uitgebreid lunchbuffet. Dit is ook zeer geschikt voor de 
zakelijke gasten. Wij serveren uw gasten een heerlijke gezonde lunch in buffetvorm gepresenteerd: 
Kopje soep van de dag 
Assortiment van diverse luxe belegde broodjes 
Frisse salades (per seizoen wisselend) 
Warme (vegetarische) snack 
Zoet dessert 
Handfruit 
Vers fruitsap 
Koffie, thee, melk en karnemelk 
 
Volwassene, per persoon € 27,50 
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High Tea     
 
High Tea is van oorsprong typisch Engels. De High Tea is 
uitgevonden door de Duchess of Bedford (1788-1861). Zij 
vond de tijd tussen de lunch en het diner - dat laat in de 
avond werd geserveerd - te lang en nodigde vrienden en 
vriendinnen uit om met haar de Tea te nuttigen. Dat werd 
al heel snel door haar vriendinnen nagedaan en zo 
ontstond de High Tea. Alles wat bij een High Tea wordt 
geserveerd moet 'tussen vinger en duim' vast te houden 
zijn; allemaal kleine hapjes dus. 
 

Op alle dagen van de week kunt u vanaf 14:00 uur van 
onze High Tea genieten. Wij vragen u vooraf te 
reserveren, dit is mogelijk vanaf 2 personen. 
 

Tijdens onze High Tea krijgt u keuze uit een selectie van diverse theesoorten (koffie op aanvraag). Hierbij 
serveren wij een klein kopje soep van het seizoen, luxe belegde finger sandwiches (vis, vlees en 
vegetarisch), scones & mini muffins en een presentatie van zoete lekkernijen. 
 

Volwassene, per persoon  € 29,50 
Kinderen t/m 11 jaar, per persoon  - 13,50 
 

Uw high tea kunt u o.a. uitbreiden met: 
Glas Spumante € 7,50  
Quiche Lorraine, met zalm of vegetarisch - 5,50 
Pasteitje met kalfsragout - 5,50 
Mini hamburger ‘Oud London’ - 5,50 
 

 

Walking dinner  
 
Een walking dinner is een bijzonder diner waarbij uw gasten 6 kleine gerechten geserveerd krijgen. Het is 
een diner zonder vaste plaatsen, waardoor een informele, ongedwongen sfeer ontstaat. U kunt zelf het 
menu samenstellen uit onze gerechtjes. Het menu kan naar wens aangepast worden en dieetwensen zijn 
uiteraard geen probleem.  
 

Steak tartaar / Hollandse lende / truffelmayonaise Parelhoen / canthareljus 
Gamba / Dja Djan Vegetarisch / truffel risotto 
Zalm / 2 soorten Heilbot / groene asperge / kerrie-kokossaus 
Kalf / tonijn / mayonaise Ossenhaas / truffeljus 
Tonijn / gegrild / wakame  
Garnalen / groene appel / cocktailsaus Tropisch fruit / limoen / mango cremeux  
Mozzarella / pommodori / basilicum  Panna cotta / vanille / fudge / ananas  
 Sunday / caramel / crumble / chocolademousse 
Rode curry / shiitake / bosui 
Kreeft / Armagnac / Hollandse garnaal 
Flûte / rund of wild (seizoen) / truffelroom 
  

Volwassene, per persoon € 60,00 
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Lunch- en dinermenu 
 
Een uitgeserveerd lunch- of dinermenu is een goede manier 
om uw gasten te verwennen. U kunt kiezen voor een  
3- tot 6-gangen menu, een seizoensmenu of een speciaal  
voor u samengesteld menu.  
 
Kwaliteit en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in de 
selectie van ingrediënten en de bereiding van gerechten. Er 
wordt zoveel mogelijk gewerkt met verse vis voorzien van 
het MSC keurmerk, scharrelvlees, wild en gevogelte deels 
van eigen jacht, biologische zuivelproducten en duurzaam 
gekweekte groenten en fruit. Wij houden altijd rekening 
met uw dieetwensen. Kinderen mogen zelf aangeven wat 
ze graag willen eten. 
 
Hieronder vindt u suggesties van onze chef-kok. Gezien de seizoensinvloeden en het wisselend aanbod 
van onze regionale leveranciers maken we graag een voorstel passend bij de gelegenheid van uw diner, 
rekening houdend met uw wensen. 
 
Voorgerecht vis Hoofdgerecht vlees 
Oosterse eiermie salade met gamba’s Lamsrumpsteak 
Carpaccio van gerookte zwaardvis Diamanthaas 
Citrus risotto met gegrilde zeebaars Kalfsribeye 
  Kalfswang in eigen jus 
Voorgerecht vlees 
Tataki met bundelzwam, uiconfit Dessert 
 en oosterse dressing Moelleux van chocolade 
Vitello van kalfsribeye met gegrilde tonijn Dessert amuse (4 soorten) 
Terrine van gekonfijte eend en gerookte eend  Appelcrumble met kaneelijs 
 met aardappelsalade Victoria crème suisse, rood fruit compote en  

  limoenijs 
 
2-gangen keuzemenu, per couvert €  40,50 
3-gangen keuzemenu, per couvert -  49,50 
4-gangen keuzemenu, per couvert vanaf -  55,75 
5-gangen keuzemenu, per couvert - 63,75 
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Oud London buffet  
 
Wat de gelegenheid ook is, een dinerbuffet kan altijd! 
U en uw gasten kunnen vanaf het buffet ongedwongen 
een keuze maken uit allerlei heerlijke gerechten. De 
inhoud van het buffet is afhankelijk van het aanbod van 
het seizoen; de invulling kan dus in werkelijkheid 
afwijken. Te bestellen vanaf 25 personen. 
 
Soep 
Tomatenbouillon met gerookte kip en tuinkruiden 
 
Koude gerechten 
Koud & warm gerookte zalm “lemon pepper” 
Russische salade met rivierkreeft 
Salade Niçoise 
Vegetarische Griekse salade 
Charcuterie en meloen 
Carpaccio van Aberdeen Angus rund 
Huzarensalade met bresaola 
Boerenhoender met pastasalade 
Diverse broodsoorten met kruidenboter, olijfolie en tapenades 
 
Warme gerechten 
Vis van de dag met bijpassende saus 
Dungesneden gebraden ossenhaas met groene pepersaus 
Peterselie-knoflook aardappels uit de oven 
Diverse groenten 
 
Volwassene, per persoon €  43,50 
Kinderen t/m 11 jaar, per persoon -  25,50 
 
 

Desserts  
 
Om uw avond spectaculair en passend af te sluiten hebben wij voor u de onderstaande suggesties.  
 
Proeverij van desserts, per persoon  € 9,00  
 Een parade van 3 kleine desserts, gebaseerd  op smaken van het seizoen  
IJstaart, per persoon  - 11,50  
 Gedecoreerd met vers fruit, geserveerd met slagroomsoesjes en  
 à la minute geflambeerde warme kersen 
Grand Dessert buffet, per persoon  - 17,00 
 En ijstaart zoals hierboven beschreven  
 
Op verzoek verzorgen wij graag een selectie van regionale kazen. 
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Dranken & patisserie 
Verantwoord genieten 
 
Afspreken in een ontspannen ambiance met zaken- en 
netwerkrelaties, medewerkers, familie of vrienden? U 
bent altijd van harte welkom om te genieten van een 
goed glas bier, een mooi glas wijn of van een feestelijk 
glas Champagne of een cocktail.  
 

Voor feesten en partijen is het mogelijk om te kiezen voor 
een all-in drankenarrangement. U weet dan van te voren 
precies wat het feest gaat kosten en daardoor kunt u zelf 
met volle teugen genieten van het samenzijn met uw 
gasten tijdens het feest. 
 

Dranken 
 
Kop café crème, vanaf € 3,85 
Glas Essentials thee, vanaf - 3,65 
Mineraalwater Sourcy blauw/rood flesje - 3,85 
Mineraalwater Sourcy blauw/rood fles 0,75 liter - 5,75 
Karaf Heuvelrugwater (kraan) 1 liter - 2,25 
Frisdrank, vanaf - 3,85 
Vruchtensap, vanaf - 3,95 
Vers geperste jus d’orange, per glas - 4,75 
Bier, per glas vanaf - 4,25 
Jenever, per glas vanaf - 4,00 
Port, Sherry, Vermouth, per glas vanaf - 4,50 
Huiswijn, per glas - 5,50 
Huiswijn, per fles  - 27,50 
Spumante, per glas vanaf - 7,50 
Champagne Fourny & Fils, per glas - 11,50 
 

Patisserie 
 
Mini stroopwafel, per stuk € 0,85 
Roomboterkoekjes, per stuk - 0,85 
Plak boerencake, per stuk - 1,50 
Macaron, per stuk - 1,60 
Assortiment chocolaatjes, per stuk - 2,25 
Assortiment muffins, per stuk - 2,00 
Assortiment gevulde koeken, per stuk - 2,75 
Petit four (tegen meerprijs van € 0,50 met logo of afbeelding), per stuk - 3,50 
Mini patisserie etagère, 2 items per persoon - 3,95 
Huisgemaakte appelslof (slagroom + € 1,00), per punt - 4,75 
Lekkers uit de regio; ski taart: schuim / kersen, per punt  - 4,75 
Gesorteerd gebak, per punt - 4,55 
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Borrel & bites 
Een greep uit de mogelijkheden 
 

Walking borrel 
 
Om uw feest of partij aan te kleden, kunt u kiezen voor een 
walking borrel of diverse hartige bites. Tijdens de walking 
borrel serveren wij uw gasten 6 kleine gerechtjes, 
bestaande uit;   
 
Blini met warm gerookte zalm   
Spiesje caprese   
Mini carpaccio   
Gazpacho  
Gamba Dja Djan (pittige gamba)  
Saté Dja Djan  
 
Volwassene, per persoon € 23,50 
 
U kunt dit eventueel uitbreiden met onderstaande mogelijkheden; 
Gegrilde tonijn met wakame € 4,75 
Steak tartaar  - 3,75 
Mini vitello tonato  - 3,75 
Garnalen salade  - 3,75 
Rode curry met shiitake en bosui - 4,00 
Mini Black Angus hamburger met tomaten compote, piccalilly en parmezaan - 5,50 
 
 

Hartig 
 
Oud London bittergarnituur per persoon € 9,75 
Een complete invulling bestaande uit:  
Notenmix met banketbakkers zoutjes, 2 canapés en 3 warme ‘bites’ 
 
Notenmix met banketbakkers zoutjes, per persoon €  3,50 
Olijven mix – huisgemarineerd, per persoon - 1,75 
Canapé met gerookte zalm, carpaccio, brie en filet american, per stuk - 2,75 
Borrelplank ‘Oud London, per personen - 8,75 
Oesters (Creuses) uit het Grevelingenmeer, per stuk  - 3,95 
 
Mini saucijzenbroodje, per stuk € 1,75 
Ambachtelijke rundvlees bitterballen met mosterd, per stuk - 0,95 
Kaasstengels (gerijpte oude kaas), per stuk - 0,95 
Vegetarische loempia’s met chilisaus, per stuk - 0,95 
Samosa’s (vegan) met chilisaus, per stuk - 0,95 
Vlammetjes met chilisaus, per stuk - 0,95 
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Hotel Restaurant  
Oud London 
Algemene informatie 
 
Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist 

+31(0)343 491 245   

 sales@oudlondon.nl   

www.oudlondon.nl 
 
Parkeren 
Oud London beschikt over een zeer ruime eigen gratis parkeergelegenheid, direct aan het hotel gelegen 
(voor- en achterzijde). Aan de zijkant van ons hotel bevinden zich oplaadpunten voor elektrische auto's. 
Terwijl u bij ons luncht, dineert of overnacht wordt uw auto opgeladen. Als uw auto is opgeladen, vragen 
we u om deze te verplaatsen, zodat andere gasten ook van deze faciliteit gebruik kunnen maken. 
 
Trein 
U kunt NS-station Driebergen-Zeist makkelijk bereiken vanuit Utrecht of Arnhem. Voor actuele informatie 
verwijzen wij u naar www.ov9292.nl. Vanaf Station Driebergen-Zeist bedraagt de reistijd met taxi ca. 10 
minuten. U kunt reserveren via Taxi Boute via 033-2588849. Op Station Driebergen-Zeist kunt u een ov-
fiets huren. Voor info verwijzen wij u graag naar de website www.ov-fiets.nl.  
 
Bus 
Buslijn 381 stopt voor de ingang van Oud London. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar 
www.ov9292.nl.  
 
Route: Vanuit richting Utrecht 
Bij knooppunt Rijnsweerd volg A28 à Amersfoort. Afrit 3 Den Dolder/Zeist Oost. Bovenaan afrit, bij 
verkeerslichten linksaf à Woudenberg. Krakelingweg helemaal uitrijden. Aan het einde op de rotonde 
tweede afslag à Woudenberg. Dit is de Woudenbergseweg, het hotel ligt na ca.200 meter aan uw 
rechterhand. 
 
Route: Vanuit richting Arnhem 
Afrit 20 Driebergen/Zeist. Einde afrit, bij stoplichten rechtsaf à Zeist. Binnen de bebouwde kom van Zeist 
Driebergseweg blijven volgen tot centrum bij de stoplichten rechtsaf à N224. Austerlitz/Woudenberg. Dit 
is de Laan van Beek en Royen, deze gaat over in de Woudenbergseweg, het hotel ligt na ca. 3.5 km, na een 
flauwe bocht aan uw rechterhand. 
 
Route: Vanuit richting Amersfoort 
A28 Utrecht. Afrit 3 Den Dolder/Zeist Oost. Bovenaan afrit, bij rotonde rechtsaf, bij de verkeerslichten 
rechtdoor à Woudenberg. Krakelingweg helemaal uitrijden. Aan het einde op de rotonde tweede afslag à 
Woudenberg. Dit is de Woudenbergseweg, het hotel ligt na ca.200 meter aan uw rechterhand. 

 


