
DE ORANGERIE VAN SLOT ZEIST
Ons verhaal

Orangerie Slot Zeist
Zeist, Utrecht

De vernieuwde Orangerie

De informatiebalie in de Marotzaal

Inrichting horeca

De wandschilderingen
“De groote Galdery of de 
Orangerie van Slot Zeijst” zo werd 
de rechter vleugel van Slot Zeist 
omschreven door graveur Daniël 
Stoopendaal in 1702. Na die tijd 
is deze ruimte enkele eeuwen 
gebruikt als kerkzaal, koetshuis, 
gymzaal, muziekschool en vele 
andere functies. De Orangerie 
is  uiteindelijk verworden tot een 
hokkerig geheel. De ‘Slot Zeist 
sfeer’ was hier verdwenen. 

In 2019 heeft Ruud-Jan Kokke 
in opdracht van Gemeente Zeist 
een ontwerp gemaakt om de 
rechtervleugel van het Slot weer 
‘Slotwaardig’ te maken, inclusief 
een permanente tentoonstelling 

over de historie van Zeist. 
In 2020 is er verbouwd, waarbij 
tussenmuren zijn weggebroken en 
de grote oorspronkelijke ruimte is 
hersteld tot hoofdentree van de 
culturele vleugel en toegang tot 
de stijlvolle horecagelegenheid. 
Tegelijkertijd is het trappenhuis 
verruimd en verbindt een nieuwe 
brede trap de Orangerie met 
een prachtige gewelvenzaal: 
de Marotzaal.

De verbouwing is geïnspireerd op 
de oorspronkelijke Orangerie uit 
1682. Ontworpen door Ruud-Jan 
Kokke in samenwerking met EN-
atelier. Deze zijvleugel ademt nu 
weer de grandeur van het Slot.

In de Orangerie staan prachtige
antieke meubels en accessoires: 
kleine tafeltjes met rijk gede-
coreerde gietijzeren poten, een 
lief kinder-tuinbankje gevonden 
in België, net als de lange tafel 
afkomstig uit een oude kas. 
De antieke bar lijkt zo uit de 
Slottuin te komen, maar is een 
gevelstuk van een eeuwenoud 
Amsterdams grachtenpand. Er 
zijn monumentale bloemschalen 
op consoles, natuurlijk mét oranje
boompjes. De kroon wordt 
gespannen door de antieke 
houten kroonluchter centraal 
in de Orangerie. Deze vindt zijn 
oorsprong in Zuid Frankrijk en 

sluit daarmee prachtig aan op 
de oorspronkelijke Franse tuinen 
van het Slot met zijn vele oranje 
boompjes langs de paden en 
lanen, ontworpen door Jacob 
Roman. Deze boompjes werden 
in de winter samen met het 
tuinmeubilair opgeslagen in de 
Orangerie van Slot Zeist.

In het hekwerk rondom de 
verhogingen komt de ‘krul’ terug 
die kenmerkend is voor het Slot. 
Deze krullen zijn afgeleid van de 
krullen in het hekwerk buiten bij 
de entree van het Slotplein. 

Daniël Stoopendaal was graveur. 
Graveurs waren samen met de 
portretschilders de fotografen 
van hun tijd. Hij legde rond 
1700 het Slot en de tuinen 
vast op kleine kopergravures, 
die afgedrukt en vervolgens 
ingekleurd werden. De gravures 
zijn voor deze gelegenheid in 
hoge resolutie gefotografeerd 
en uitvergroot op de wanden 
aangebracht. Links: “De generale 
Tuin van de Trappen te sien” en 
rechts: “Generaal gesigt van 
’t Huijs Tuinen en plantagien 
van Zeijst”.

De liftkoker is omkleed met een 

afbeelding van het wandtapijt 
dat in de Spiegelzaal van het Slot 
hangt. Het tafereel is een bekend 
verhaal uit de Griekse mythologie 
over Apollo en Daphne. In dit 
verhaal is de god Apollo verliefd 
op de nimf Daphne. Zij wil niets 
van hem weten en vlucht. Als 
ze bijna wordt ingehaald bidt 
ze tot haar vader, de riviergod 
Peneus, om hulp. Om haar te 
helpen verandert hij zijn dochter 
in een laurierboom. Sindsdien 
draagt Apollo een krans van 
laurierbladeren op zijn hoofd 
(Daphne is het Griekse woord 
voor laurier). 

In de Marotzaal zijn permanente informatiepanelen over de historie van Zeist aangebracht. U vindt hier 
de informatiebalie met winkel en een interactieve geschiedenistafel met spellen, leuk voor het hele gezin. 
Ga gerust even kijken. De culturele vleugel herbergt ook een fi lmhuis/theater en een expositieruimte. 



WELKOM IN DE ORANGERIE VAN SLOT ZEIST!
De Orangerie is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11:00 tot ca. 17:00 uur.

Ons menu

Dranken

∙ Verse muntthee         € 3,50
∙ Verse gemberthee          € 3,50 
∙ Koffi  e en thee       € 3,00
∙ Koffi  e Verkeerd       € 3,25
∙  Espresso        € 3,00
∙  Dubbele Espresso       € 4,00
∙  Espresso Macchiato       € 3,00
∙  Cortado        € 3,00
∙  Cappuccino        € 3,25
∙  Latte Macchiato       € 3,85
∙  Flat White        € 3,85
∙ Warme chocomel       € 3,40
∙ Warme chocomel met slagroom      € 3,90
∙ Frisdrank        € 3,25
∙ Schulp sappen, diverse smaken       € 3,95
∙ Jus d’orange vers geperst       € 4,50

Lunch

Vers boerenbrood in het bruin of wit;
∙  Gerookte zalm – zoetzure groenten – mierikswortelsaus  € 10,50
∙  Gebrande geitenkaas – vijgen – stroop van aceto balsamico  – 

gerookte amandelen             € 9,95
∙ Serranoham – rucola – zongedroogde tomaat    € 9,50
∙  Avocado – rucola – zachtgekookt ei – roma tomaat –

zonnebloempitten        € 9,95
∙  Utrechtse blauwaderkaas – peer – 

stroop van aceto balsamico – dadel      € 10,75
∙   Fat Angus rundvleeskroketten – Zaanse mosterdmayonaise  € 8,50

De rijke smaak van gerijpt rundvlees zorgt voor de malse en romige bite

Salade;
∙  Koudgerookte zalm – gefrituurde gamba – 

zoetzure groenten – mierikswortelsaus     € 14,75
∙  Gebrande geitenkaas – gemarineerde vijgen – 

stroop van aceto balsamico – gerookte amandelen    € 10,95

Panini;
∙ Ham / kaas         € 6,75
∙ Serranoham / geitenkaas       € 7,75

Diversen;
∙ Soep van de dag – boerenbrood – dips     € 6,75
∙ Boerenbrood – gezouten boter – hummus     € 4,25

 Slot Zeist High Tea       
  
     Al vanaf 2 personen kunt u reserveren voor 

een heerlijke High Tea voor € 27,50 p.p..
reserveer minimaal één dag van tevoren.

 Slottuin Picknick       
  
     Kom genieten van een heerlijke Slottuin Picknick

vanaf 2 personen voor € 27,50 p.p..
reserveer minimaal één dag van tevoren.

Slot Specials

∙ Koffi  e aanbieding;          € 6,75
    Koffi  e/thee met gebak van de week

∙ Cappuccino aanbieding;            € 7,00
    Cappuccino met gebak van de week 

∙ Slot ijs coupe;           € 6,25
    Vraag naar de smaken!

Bier

∙ Heineken tap          € 3,50
∙ Heineken 0% fles           € 3,65
∙ Amstel Radler 0% fles         € 3,65
∙ Affligem Blond tap          € 4,75
∙ Affligem Blond 0% fles        € 4,75
∙ Affligem White fles          € 4,75
∙ Affligem White 0% fles        € 4,75 
∙ Slot Zeist bier         € 5,00

Wijnen & Bubbels

∙  Huiswijn: Heritage Blanc & Rouge (eigen import!)
Per glas           € 4,50
Per fles           € 24,50

∙  Rosé: 
Per glas           € 4,50
Per fles           € 24,50

∙  Prosecco: 
Per glas           € 6,50
Per fles           € 32,50

Longdrinks

∙ Aperol Spritz          € 8,50
∙ Dutch Courage gin & tonic (limoen)        € 9,50
∙ Hendrick’s gin & tonic (komkommer)        € 10,50

Zoet

∙ Divers gebak            € 4,50

Voor bij de borrel

∙ Charcuterie 3 soorten gedroogde ham – worst    € 10,95
∙ Borrelplank met diverse koude en warme hapjes    € 10,95
∙  Fat Angus bitterbal – mosterdmayonaise     € 6,50

De rijke smaak van gerijpt rundvlees zorgt voor de malse en romige bite
∙ Gemengd bittergarnituur warm      € 10,50

Zinzendorfl aan 1  •  3703 CE Zeist•  www.slotzeist.nl  •  info@slotzeist.nl •  Tel. 030 721 06 00

Nuttigen van eigen consumpties is op het terras en in de Orangerie niet toegestaan. 
Aan gasten onder de 18 jaar verkopen wij géén alcoholische consumpties.


