Slot Zeist is zonder twijfel de meest romantische en meest complete trouwlocatie voor jullie
ja-woord. Wij laten jullie dan ook graag zien hoe jullie dag er mogelijk uit kan zien. Dit is
slechts een voorbeeld; jullie zijn van harte welkom om langs te komen op onze locatie, de
sfeer te proeven en jullie programma door te spreken. Wij maken graag een offerte op maat!
Overdag jullie huwelijksdag beleven met 30 gasten, ’s avonds afsluiten met een feest voor
100 gasten – ca. 8.900 euro (excl. legeskosten)
13.30 uur – Ontvangst
Jullie gasten maken hun entree via de rode loper op het bordes. Daar worden zij hartelijk
ontvangen en begeleid naar de Willemszaal of de Slottuin voor een heerlijk kopje koffie of
thee.
14.00 uur – Ceremonie
Jullie gasten wachten vol spanning op jullie in de Spiegelzaal; een prachtige barokke zaal,
compleet met spiegelwanden, een verguld gestoken Régence schouw en wandtapijt: zo
prachtig dat extra versiering niet nodig is. Jullie maken jullie grootse entree, waarbij jullie
ja-woord deze prachtige ceremonie compleet maakt.
14.45 uur – Felicitatiemoment
Na het ja-woord serveren wij jullie en de gasten een glas (alcoholvrije) prosecco in de
Willemszaal of de Slottuin: een toost op het kersverse bruidspaar! De bruidstaart staat al
prachtig opgesteld en hoeft alleen nog maar door jullie aangesneden te worden.
15.30 uur – Borrel
Na de felicitaties is het tijd om bij te praten met familie en vrienden, mooie foto’s te maken
in de Slottuin en eventueel te genieten van de voorbereide speeches en sketches. Uiteraard
wordt dit gecombineerd met drankjes en luxe hapjes.
17.30 uur - Diner
Het keukenteam heeft een heerlijk driegangen menu voor jullie bereid, afgestemd op jullie
wensen, rekening houdend met seizoensproducten. De gangen worden, indien gewenst,
begeleid met bijpassende wijnen en afgesloten met koffie, thee en zoetigheden.
Past een driegangen diner niet helemaal bij jullie huwelijksdag? Een buffet, barbecue of
walking dinner is uiteraard ook te verzorgen!
20.00 uur – Opfrismoment
Even een momentje voor jullie zelf, om bij te komen van het eerste deel van jullie
huwelijksdag, om je op te frissen, om te kleden, make-up bij te werken of om na te
genieten van de al beleefde m omenten.

20.30 uur – Ontvangst avondgasten
Jullie gasten worden ontvangen in de Slotzaal met een geweldig uitzicht over zowel de
Slottuin als het Slotplein. De DJ of band heeft al opgebouwd, wij vangen jullie gasten op
met een drankje naar keuze uit het Hollands drankenassortiment en de zoutjes staan op de
(sta)tafels.
21.30 uur – Feestavond
Het is tijd voor jullie spetterende entree, waarna het feest kan beginnen. De zaal is flexibel
in te richten, waarbij er ruimte is om te dansen, om bij te praten aan de statafels en om uit
te rusten aan de zitjes. Gedurende de avond worden jullie gasten goed verzorgd met
drankjes naar keuze vanaf de bar en diverse koude en warme hapjes.
00.30 uur – Afsluiting
Na het laatste nummer zwaaien de gasten jullie op het bordes uit met een geweldig feest
als herinnering. Een avond om nooit weer te vergeten.
Indien gewenst kunnen jullie de (bruids)suite reserveren bij Hotel restaurant Oud London of
Hotel Theater Figi om de roze wolk te verlengen.
Nieuwsgierig geworden hoe Slot Zeist in jullie wensen kan voorzien? Neem contact met ons
op via 030-7210606 of mail ons via info@slotzeist.nl.

