
Dranken

Thee €   2,60

Verse muntthee €   3,10

Verse gemberthee €   3,10

Koffie €   2,60

Koffie verkeerd €   2,95

Espresso €   2,45 

Dubbele espresso €   3,60

Cortado €   2,60 

Cappuccino €   2,95 

Latte Macchiato €   3,60

Flat White €   3,60

Warme chocomel €   3,10

Warme chocomel met slagroom €   3,60

Frisdrank €   2,95

Kromme Rijn sap €   3,10

Verse jus d‘orange €   3,95

Bieren 

Heineken tap €   3,00

Heineken 0,0 fles €   3,25 

Amstel Radler 0,0 fles €   3,25

Amstel Radler 2,0 fles €   3,50

Affligem blond tap €   4,50 

Brand Weizen fles €   4,50

Slot Bier op Seyst fles €   5,00

Wijnen (eigen import!)

Huiswijn: Rood, Rosé, Wit 

per glas €   4,00

per fles € 22,00

Broodje wit of bruin

Gerookte zalm €   8,75

Zachte geitenkaas €   7,50

Gezond €   6,25 

Tosti ham en/of kaas €   4,95

Saucijzenbroodje €   3,10

Kroket met brood €   4,95 

2 Kroketten met brood €   8,00 

Salade tonijn €   9,50 

Salade geitenkaas €   9,50 

Soep van de dag €   5,15 

Onze medewerkers informeren u graag. 

Zoet

Mini appelgebak €   3,50 

Divers gebak €   4,25 

Voor bij de borrel

Gemengde notenmix €   3,95

Bitterballen 6st. €   5,00 

Gemengd bittergarnituur 12st. €   9,50

Slot Zeist High Tea

Al vanaf 2 personen tussen 14:00 en 16:00 uur 

een heerlijke High Tea voor € 24,50 p.p.. 

Reserveer minimaal een dag van tevoren.

Nuttigen van eigen consumpties is op het terras en in de Brasserie niet toegestaan. 

Aan gasten onder de 18 jaar verkopen wij géén alcoholische consumpties. 

De Brasserie is dinsdag t/m zondag geopend 

van 11:00 tot 17:00 uur.

Slot Zeist
De geschiedenis van Slot Zeist voert terug tot 1677. Kristallen    

kroonluchters, barokke beeldhouwwerken, prachtige   

plafondschilderingen. Het is het ideale decor voor stijlvolle diners, 

vergaderingen, feesten en andere zakelijke en particuliere 

bijeenkomsten. Bezoek ook de exposities in de culturele vleugel en de 

voorstellingen van Theater Slot Zeist en in de zomer het Slottuintheater.

Zaalverhuur & Brasserie 
Op zoek naar een bijzondere locatie voor een vergadering, receptie, 

congres of bruiloft? 

Op deze sfeervolle en unieke locatie zijn ruimtes van verschillende 

grootte te huur. 

We bespreken graag met u de mogelijkheden. Voor meer informatie 

kunt u terecht op www.slotzeist.nl of mail naar info@slotzeist.nl. 



Kindermenu €   9,75  

Broodje knakworst, patat en een kinderijsje (+ kleurplaat!)

Kinderijsje €   3,50  

Twee bolletjes ijs met slagroom en versiersels (+ kleurplaat!)

Nuttigen van eigen consumpties is op het terras en in de Brasserie niet toegestaan. 

Aan gasten onder de 18 jaar verkopen wij géén alcoholische consumpties. 

Evenementenkalender Slot Zeist 

Slot Zeist bruist! Het gehele jaar door worden er diverse 

activiteiten en  evenementen georganiseerd op Slot Zeist. 

Van exposities tot festivals, van rondleidingen tot concerten. 

Graag tot ziens bij één van onze evenementen!

www.slotzeist.nl/agenda

De Brasserie is dinsdag t/m zondag geopend 

van 11:00 tot 17:00 uur.

Slot Specials

Koffie aanbieding €   6,25

Koffie/thee met gebak van de week

Cappuccino aanbieding €   6,50

Cappuccino met gebak van de week

Slot Lunch € 10,25  

Broodje met kroket, soep en salade van de dag

Special van de dag Prijs op aanvraag

Onze medewerkers informeren u graag.

Slot IJs €  6,25  

Sinaasappelsorbet - Dame Blanche - Coupe aardbei - Coupe framboos


