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Hotel Restaurant Oud London

Welkom
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Kom genieten bij Hotel Restaurant Oud London. Centraal gelegen op de Utrechtse Heuvelrug waar gastvrijheid, 

Wij bieden u een keur aan mogelijkheden. Logeer in een comfortabele hotelkamer, ervaar de uitstekende keuken 
in één van onze restaurants en geniet van onze wellness faciliteiten. 

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 familie, vrienden of zakelijke partners 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.



Hotel Restaurant Oud London

Onze geschiedenis
Culinaire historie 
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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 

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



Proef de Sfeer

In Hotel Restaurant Oud London vindt u een gezellige Brasserie Restaurant.

gastvrijheid hoog in het vaandel. Geniet van een kopje koffie, thee, lunch of diner, zoals het een
Franse brasserie betaamt.

Wij bieden u 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 kunnen 

Aan de bar kunt u tot in de late uurtjes nagenieten.

De keuken is dagelijks geopend van 07.00 tot 21.30 uur. 
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Private Dining
Wij rollen de rode loper voor u uit



Met een select gezelschap lunchen, dineren of van een high tea genieten in een sfeervolle, aparte ruimte?

omringen en staan garant voor een onvergetelijke ervaring! 
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Lunch en Diner
of dineren in een speciale omgeving? Bij ons vindt u de perfecte ambiance!

Een uitgeserveerd menu is een goede manier om uw gasten te verwennen. U kunt kiezen voor een 3- tot 6-gangen menu, een 

En wat dacht u van een walking lunch of diner?

dieetwensen. Kinderen mogen zelf aangeven wat ze graag willen eten.



Proef de Sfeer

Uw receptie
-

enis zoals een verjaardag, huwelijk, jubileum of afscheid. Wij houden rekening met uw speciale wensen. Zo bent 

Een greep uit de mogelijkheden
• Sfeervolle ruimtes en een buitenterras
• Ontvangst met een glas Champagne of Prosecco
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Feest
Voor elke feestelijke gelegenheid een onvergetelijke belevenis
De zalen zijn het decor voor een geslaagd familiefeest of familiereünie. Ieder feest is uniek en wij zorgen ervoor dat die van u ook 
écht bijzonder wordt. De ervaring leert dat na een geslaagd feest niet iedereen huiswaarts wil keren. U kunt blijven overnachten en 
de volgende morgen genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en de wellness faciliteiten.

voorstel. 

Uw feest ook echt úw feest, maatwerk is ons visitekaartje!
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Huwelijk

Vier uw huwelijk met een sprankelend glas Champagne en wij sabreren de fles met een Champagnesabel.
Na afloop kunnen u en uw gasten overnachten in ons hotel. De volgende dag serveren wij een uitgebreid
ontbijtbuffet, desgewenst in een apart ruimte; de perfecte afronding van een onvergetelijk feest.

Het gastvrije team van Oud London zorgt met liefde voor de mooiste dag van uw leven!
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Hotel
de keuze uit diverse kamertypes.

Wij beschikken over 30 Economy kamers. Deze bevinden zich in het souterrain gelegen aan de Wintertuin, op de 

faciliteiten ten opzichte van de Economy en Comfort kamers zoals koffie- en theefaciliteiten, badjassen en
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Standaard faciliteiten hotelkamers
• Boxspring 
• Badkamer met föhn, bad en/of douche
• Telefoon, televisie/radio, kluisje
• Werkplek
• Separaat toilet (deel van de kamers)

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

Inchecken kunt u vanaf 15.00 uur en uitchecken 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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Faciliteiten & Wellness

Fietsstalling

op ons parkeerterrein of in de Wintertuin. In de Wintertuin kunt u uw electrische fiets direct opladen.

Fietsverhuur en fietsroutes
Hotelgasten hebben de mogelijkheid om tegen een meerprijs van € 15,00 per dag een fiets te huren. Op aanvraag 

fietsroutes voor u klaar!
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Stomerijservice
Uw kleding binnen 24 uur retour. Oud London biedt u de mogelijkheid om als extra service, uw kleding te laten 

gereinigd terug gebracht.

Wellness faciliteiten
Begin uw dag goed door een aantal baantjes te trekken in het zwembad of gebruik te maken van de
fitnessapparatuur.

Aan het einde van de dag kunt u heerlijk ontspannen in onze sauna en stoomcabine.
• Zwembad (50 m2)
• Finse sauna
• Turks stoombad
• Fitnessruimte
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Familieweekend
Samen met de familie er op uit
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 Een gezellig weekend met uw (klein)kinderen, ouders en grootouders. Even in een heel andere omgeving. Tijd 

Dat kan bij ons!

Wij beschikken over kamers met een tussendeur, extra bedden en babybedjes. Tevens zijn er ruimtes waar u 
apart met uw familie bij elkaar kunt komen, ook voor lunch en diner. De omgeving biedt volop mogelijkheden en 

U kunt kiezen voor één van onze arrangementen, maar we maken ook graag een arrangement of offerte op maat!
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Vergaderen
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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) 

graag aan uw specifieke wensen tegemoet.

Geen zaal nodig? Ook voor een flexplek met business faciliteiten kunt u bij ons terecht.

.
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Leer uw familie of vrienden
op een andere manier kennen
Leer uw familie of vrienden op een andere manier kennen met “dineren in het donker” in samenwerking met 
Bartiméus. Culinaire verrassingen worden in een volledige duisternis geserveerd, waardoor u kunt ervaren hoe het 
is om niets te kunnen zien en alle andere zintuigen het moeten overnemen.
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Omgeving
Wie wil kan uren door de bossen dwalen of de omgeving per fiets verkennen. Wilt u rust en ruimte afwisselen 
met een bezoek aan een gezellige stad? Historische plaatsen als Amersfoort en Utrecht liggen op slechts 20 

Piramde van Austerlitz    Paleis Soestdijk
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kies bewust
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Oud London denkt niet alleen aan het milieu door met duurzame producten te werken en verantwoord om te

gast een ambassadeur proberen te maken!
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Op locatie
www.cateringoudlondon.nl

Catering
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Kent u Hotel Restaurant Oud London in Zeist, dan weet u dat we staan voor culinaire kwaliteit en service op het

graag ontvangen.

daarbij desgewenst meer dan alleen de culinaire invulling. U kunt een beroep op hen doen voor de totale

handen, zodat u uw aandacht volledig kunt wijden aan uw gasten. Onze medewerkers zijn meedenkers die er
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Onze familie
www.cateringoudlondon.nl
www.hermitage-zeist.nl
www.sluispolder.nl
www.nero.nl
www.djadjan.nl 
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Oud London Hospitality is de naam voor de vijf horecabedrijven die tot de Oud London groep behoren.

in Utrecht. Daarmee is Oud London misschien wel één van de meest veelzijdige aanbieders van horecabedrijven

makkelijk, één loket voor al uw wensen!
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Brunch
samengesteld uit breakfast en lunch. U wordt vanaf 11.30 uur welkom geheten met een glas Prosecco. Daarna 
kunt u gebruik maken van ons feestelijke brunchbuffet inclusief koffie, thee, zuiveldranken en fruitsappen. 
De prijs bedraagt € 32,50 per volwassene; voor kinderen t/m 11 jaar betaalt u € 17,50.

Deze uitgebreide brunch wordt geserveerd op bepaalde zondagen van 12.00 tot 14.30 uur; in de maanden juli en 
en augustus op aanvraag. Indien u de brunch reserveert ter ere van een speciale gelegenheid kunt u ook kiezen voor een
besloten brunch (vanaf 25 personen) in een aparte ruimte (tegen een meerprijs van € 5,00 per persoon).
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Soep

Koude gerechten
Salade zalm / garnalensalade cocktail
Hollandse haring / roggebrood / uitjes-bieslook
Gerookte zalm / warm gerookte zalm in z'n geheel

Huzarensalade / rosbief / gerookte kip
Ardennerham  / meloen / Waldorf salade
Pasta salade / Parmezaan
Salade Caprese

Warme gerechten
Vis van de dag / bijpassende saus
Kalfsribeye / paddenstoelensaus
Oriëntaalse boerenscharrel kipfilet / sesam-hoisinsaus

Roseval aardappels uit de oven

Dessert

Roomijs / warme kersen

van het seizoen; de invulling kan dus in werkelijkheid 
afwijken.
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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 

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.

personen, vooraf reserveren) van de week kunt u van onze High Tea genieten. Oud London Tea à € 22,50 per 
persoon.
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Finger driehoek sandwiches
Boerenkaas / met bieslook roomkaas
Beenham / sellerie salade
Gerookte zalm / guacamole
Smeuïge eiersalade / tuinkruiden

Scones & muffins
Fruit marmelade / limoen crème / gember crème

-

Aardbeien "Romanoff"

Mini chocolade brownie / citrus siroop /
sinaasappel sabayon

mint en vlierbloesem

Pure chocolade mousse /
mini moorkopjes

Uit te breiden met een glas Prosecco of Champagne
en/of met warme items zoals quiche Lorraine,
pasteitje of mini hamburger.
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Dinermenu
Koken met aandacht voor het seizoen en de omgeving!

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.

het wisselend aanbod van onze regionale leveranciers maken we graag een voorstel passend bij de gelegenheid 
van uw diner, rekening houdend met uw wensen.
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Diner menu A
Kalfsmuis / tonijntartaar / mayonaise
Eendenborst / rode wijn jus
Tropisch fruit / limoensorbet / crémeux 

Diner menu B
Hollandse runderlende / truffelmayonaise / Parmezaan

Diner menu C
Zalm / gamba / kerriemayonaise
Rund / ossenhaas / groene pepersaus

Prijzen
3-gangen € 39,50
4-gangen met soep  € 45,00
4-gangen met een tussengerecht € 47,50
5-gangen € 52,50
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Walking Dinner
Een walking dinner is een bijzonder diner waarbij uw gasten 6 kleine gerechten geserveerd krijgen.

effect hebben. Al deze kleine gerechten vormen samen een compleet en culinair diner. Er wordt een mix van 

Een walking dinner 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. Prijs 6 gerechtjes € 53,00 per persoon. Prijzen meer/minder
gangen op aanvraag.
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Steak tartaar / Hollandse lende / truffelmayonaise
Buikspek / pompoen / gamba
Zalm / 3 varianten
Kalf / tonijn / mayonaise
Tonijn / tartaar / wakame
Hollandse garnalen / groene appel / cocktailsaus
Mozzarella / pommodori / basilicum 

Curry / Shi-i-take / bosui
Kerrie - kokos / mihoen / paksoi

Flûte / rund of wild / truffelroom 

Parelhoen / morilles
Vegetarisch / seizoensgebonden
Heilbot / Hollandse garnaal / kerrie
Hollands rund / filet mignon / rode wijn saus

Triffle / aardbei / rabarber / vanille
Chocolade / tropisch fruit / limoen

Lolly / fudge / rood fruit
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Dinerbuffet
keuze maken uit allerlei heerlijke gerechten.

één of meerdere gerechten vervangen door een ander gerecht.

U kunt gebruik maken van ons culinair dinerbuffet vanaf 25 personen. De prijs bedraagt € 37,50 per volwassene.
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Soep
Tomatenbouillon / gerookte kip / tuinkruiden

Koude gerechten
Salade zalm / garnalensalade cocktail
Hollandse haring / roggebrood / uitjes-bieslook
Gerookte zalm / warm gerookte zalm in z'n geheel

Huzarensalade / rosbief / gerookte kip
Serranoham / coppa  / meloen / Waldorf salade
Pasta salade / Parmezaan
Salade Caprese

Warme gerechten
Vis van de dag / bijpassende saus
Gebraden ossenhaas / dungesneden / groene peper-
saus
Oriëntaalse boerenscharrel kipfilet / sesam-hoisinsaus

Wok groenten
Roseval aardappels uit de oven

van het seizoen; de invulling kan dus in werkelijkheid 
afwijken.
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Dessert
Proeverij: per persoon een parade van 3 kleine desserts, gebaseerd  op smaken van het seizoen  €   8,00

IJstaart gedecoreerd met vers fruit, geserveerd met slagroomsoesjes       €   9,50
en à la minute geflambeerde warme kersen.

Grand Dessert buffet en IJstaart zoals hierboven beschreven.       € 15,00



Proef de Sfeer

Wijnen

Voor elk menu of gerecht geven wij graag een

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op onze website voor
de wijnkaart.

Daarnaast serveren wij ook onze “Cuvée Oud London”

London hebben samen met wijnmaker Diederik Beker
van het Betuws Wijndomein in Erichem een eigen
Cuvée Oud London samengesteld.

fruit met een tropische hint. Volle ronde aanzet, rijke
smaak met tonen van ananas en perzik en uitsluitend
bij Oud London verkrijgbaar.
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Dranken
Koffie en thee
Koffie/thee met krokanten, vanaf €   2,95
Koffie compleet, vanaf  €   3,95

Mineraalwater en frisdranken
Diverse frisdranken, per flesje  €   3,00
Sourcy Blauw/Rood, per flesje  €   3,00
Sourcy Blauw/Rood, 0,75 liter  €   4,85

Vruchtensappen
Verse jus d’orange, per glas  €   3,90
Druivensap, Tomatensap, per glas  €   3,20

Bieren van `t vat
Heineken, Fluitje , 0,22 liter  €  3,20
Heineken, Ellipse, 0,25 liter  €  3,40

Wijnen
Huiswijn, per glas / fles €   4,50 / 25,50
Oud London Cuvee, per glas / fles  €   6,25 / 34,00
Spumante, per glas €   5,50



Feestarrangement
Het is 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.

•Mineraalwater, frisdranken, jus d’orange

•Port, Sherry, Vermouth 

De kosten bedragen € 28,50 per persoon. Indien gewenst kan het arrangement worden verlengd tegen een 
toeslag.
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€   2,75

Huisgemaakte appelslof   €   3,60
(slagroom + € 0,75)
Ski taart: schuim / kersen  €   3,95
Gesorteerd gebak €   4,25
Huisgemaakte cupcakes op aanvraag
Bruidstaart op aanvraag

Samengestelde Bites (per persoon)
€   7,25

noten & zoute koekjes / 2 canapés / 3 warme ‘bites’
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Koude bites (per persoon)
€   7,50

Huisgemaakte canapé belegd met… (per stuk)
Carpaccio / Parmezaan / truffeldressing  €   2,25
Gerookte zalm / kruidenroomkaas / tobiko  €   2,25
Mousse eend / balsamico / chutney vijg  €   2,25
Geitenkaas / honing / walnoot  €   2,25

Warme bites (per stuk)

Olijvenmix - huis gemarineerd

Boerenkaas
Cornichons / Dijon mosterd

Overjarige boerenkaas
Cornichons / Dijon mosterd

Pata Negra - Iberico Recebo
Foccacia / truffelmayonaise

Kaasstengels / gerijpte oude kaas
Vegetarische loempia’s

Yakitori spiesjes
Spicy chicken wings

€   0,95
€   0,95
€   0,95
€   0,95
€   1,20
€   1,20

Noten en zoute koekjes
€   1,25

€   1,90

€   2,40

€   2,65
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Arrangementen
basis van beschikbaarheid aantrekkelijke arrangementen aan.



CULINAIR ARRANGEMENT (2-daags)   vanaf € 92,50 p.p.
• Ontvangst met een welkomstdrankje in Bar Napoleon
• Culinair genieten van een vier-gangen verwenmenu 

• Uitgebreid ontbijtbuffet 

CULINAIR ARRANGEMENT (3-daags)  vanaf € 167,50 p.p.
• Ontvangst met een welkomstdrankje in Bar Napoleon 
• De 1e avond een drie-gangen verwenmenu 
• De 2e  avond culinair genieten van een vier-gangen 

verrassingsmenu in Restaurant Hermitage Zeist*)

• Twee maal een uitgebreid ontbijtbuffet

*) Restaurant Hermitage Zeist is het zusterbedrijf van 
Oud London en van dezelfde eigenaar. 
Het à-la-carte-restaurant is een begrip in de regio. 

werkt vanuit een klassiek Franse basis. Alles wordt bij 
Hermitage zelf gemaakt. Puur, eerlijk en zonder 
poespas. 
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ONTDEK ZEIST (2-daags)            vanaf € 92,50 p.p.       
• Ontvangst met een welkomstdrankje
• Drie-gangen diner 

• Uitgebreid ontbijtbuffet  
• Eén maal lunchpakket voor onderweg 

ONTDEK ZEIST (3-daags)           vanaf € 167,50 p.p.
• Ontvangst met een welkomstdrankje
• Tweemaal een drie-gangen diner 

• Tweemaal een uitgebreid ontbijtbuffet 

fietsroutes 

U kunt bij de arrangementen het volgende bijboeken op 
basis van beschikbaarheid: 
Fiets, per fiets per dag: €  15,00
E-bike, per fiets per dag €  25,00
Mountainbike (inclusief helm), per fiets per dag €  25,00

E-BIKE ARRANGEMENT (2-daags)  Vanaf € 105,00 p.p. 
• Ontvangst met een welkomstdrankje 
• Drie-gangen diner 

• Uitgebreid ontbijtbuffet   
• Gebruik van een elektrische fiets (op de tweede dag)
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SEIZOENS ARRANGEMENT (2-daags)    vanaf € 79,75 p.p.
• Drie-gangen diner  

• Uitgebreid ontbijtbuffet 

SEIZOENS ARRANGEMENT (3-daags)  vanaf € 122,50 p.p.
• Drie-gangen diner 

• Tweemaal een uitgebreid ontbijtbuffet

SAUNA ARRANGEMENT (2-daags)   vanaf € 102,50 p.p.
• Drie-gangen diner inclusief een amuse

• Uitgebreid ontbijtbuffet 
• Dagentree voor het nabijgelegen
   Omega Spa & Wellness in Soesterberg 

De arrangementsprijzen zijn:
- Gebaseerd op een verblijf van twee personen in een tweepersoonskamer en beschikbaarheid
- Exclusief eventuele toeslagen zoals éénpersoonskamer, luxere kamer, verlengingsnacht etc.
- Exclusief lokale heffing € 2,12 p.p.p.n. 
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Bruidssuite en Arrangement
SUITE      € 195,00 
Royale suite met comfortabele kamer, kingsize bed en 
open luxe badkamer met rond bad. Aangrenzend een 
royale zitkamer met open haard en zithoek. 

Deze prijs is van zondag tot en met donderdag exclusief 
ontbijt en op vrijdag en zaterdag inclusief ontbijt.

Standaard faciliteiten in de kamer
• Badkamer met bad of douche, haardroger 
• Telefoon, radio, televisie 
• Wekservice 
• Separaat toilet 
• Kluisje 

• Roomservice 



Supplement
• Ontbijtbu et, per persoon, per dag (alleen zo-do)    €   16,00
• Lokale he ng, per persoon, per nacht     €     2,13

BRUIDSARRANGEMENT                              suppl. €   79,50
• Flesje Champagne en fles Sourcy Blauw
• Vers fruit & lekkernijen
• Rozenblaadjes op het bed 
• Rituals verwenpakket
• Gebruik van badjassen en slippers
• Gebruik van zwembad, sauna en stoomcabine
• Mogelijkheid om kosteloos ontbijt op de kamer te serveren (voor twee personen)
• Uitchecken tot 14:00 uur 
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Contact & Route
Hotel Restaurant Oud London

Hotel Restaurant Oud London, 
Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist
t.: +31(0)343 491 246, f.: +31(0)343 491 244,
e.: sales@oudlondon.nl, i.: www.oudlondon.nl

Parkeren

parkeergelegenheid, direct aan het hotel gelegen 
(voor- en achterzijde).

Eigen vervoer
LET OP: In verband met de vernieuwing van de

niet up-to-date is en volg de borden KNVB of volg 
onderstaande routebeschrijving!

Trein

minuten. U kunt reserveren via Hoek vervoer of via 

ov-fiets huren. Maak hierbij gebruik van uw ov-chip-
kaart (deze moet gekoppeld zijn aan de ov-fietspas). 
De kosten bedragen € 3,85 per 24 uur. 
Ook kunt u eenvoudig een jaarabonnement afsluiten 
voor €10 per jaar. Voor meer info verwijzen wij u graag 

van de fietsenstalling zijn ma t/m vr. 7.00 – 20.00 uur.

Bus

 Voor 
www.ov9292.nl

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 Wouden-
bergseweg, het hotel ligt na ca.200 meter aan uw 
rechterhand.

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.

A28 Utrecht.  Afrit 3 Den Dolder/Zeist Oost.
Bovenaan afrit, bij rotonde rechtsaf, bij de verkeers-
lichten rechtdoor à Woudenberg. Krakelingweg hele-
maal 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.

Buslijn 38 stopt naast de ingang van Oud London.


