
 

 

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! 
  
30 gasten gedurende jullie intieme huwelijksdag – ca. 4.500 euro (excl. legeskosten) 
 
14.30 uur – Ontvangst 
Jullie gasten maken hun entree via de rode loper op het bordes. Daar worden zij hartelijk 
ontvangen en begeleid naar de Tuinkamer of de Slottuin voor een heerlijk kopje koffie of 
thee. 
 
15.00 uur – Ceremonie 
Jullie gasten wachten vol spanning op jullie in de Blauwe zaal. Een intieme zaal met 
koningsblauwe damasten wandbespanningen en gouden afwerkingen op het gestoken 
houten plafond. Jullie lievelingsnummer wordt aangezet, de gasten houden hun adem in. Het 
ja-woord maakt deze prachtige beleving helemaal af. 
 
15.45 uur – Felicitatiemoment 
Jullie gasten brengen graag een toost uit op jullie als kersvers bruidspaar: het glas prosecco 
wordt geserveerd in de Tuinkamer of Slottuin. Daarna wacht jullie het aansnijden van de 
bruidstaart, door jullie zelf verzorgd, en alle gelukwensen van familie en vrienden.  
 
16.30 uur – Borrel 
De felicitaties lopen langzaam over in een gezellige borrel met luxe nootjes en hapjes. Ook is 
er voldoende tijd voor het maken van de trouwfoto’s in de Slottuin en eventuele speeches / 
sketches.  
 
18.00 uur – Apéritief   
In de Tuinkamer worden jullie in de watten gelegd met een apéritief dat de smaakpapillen 
alvast prikkelt, gecombineerd met een passende amuse. 
 
18.30 uur – Diner 
Na het apéritief worden jullie verwacht in de Blauwe zaal, waar de tafels prachtig opgedekt 
zijn met wit linnen en zilveren kandelaars. De Chef-kok heeft een heerlijk viergangen diner 
voor jullie bereid, afgestemd op het seizoen en de wensen van jullie en de gasten. De gangen 
worden, indien gewenst, begeleid met bijpassende wijnen en afgesloten met koffie, thee en 
zoetigheden 
 
Past een viergangen diner niet helemaal bij jullie? Een buffet, driegangen menu, barbecue of 
walking dinner is uiteraard ook te verzorgen! 
 
21.30 uur - Afronding 
Om het diner af te sluiten schenken wij jullie een kopje koffie of thee met overheerlijke 
zoetigheden. 
 
Iets voor jullie? Mail naar info@slotzeist.nl of bel ons via 030-7210606.  


