
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

Specials

∙  Slot lunch; broodje met kroket, soep van de dag 
en bolletje huzarensalade      € 10,50

∙  Slot parade; 3 mini broodjes met Serranoham, 
brie en een mini garnalen kroketje     € 13,50

Patisserie

∙ Van appeltaartjes tot skitaartjes, wisselend assortiment  v.a. € 4,25

Soepen

∙ Kreeftensoep met Hollandse en Noorse garnalen    € 7,50
∙ Soep van de dag       € 5,50

Broodjes

∙  Serranoham met rucola, pesto, zongedroogde tomaatjes 
en gerookte amandelen      € 9,00

∙ Flatbread met hummus en gegrilde groenten    € 9,50
∙  Gerookte zalm met zoetzure komkommer en 

limoen-koriandermayonaise      € 9,50
∙   Carpaccio met truff elmayonaise, pijnboompitten, 

gemarineerde baby champignons en Parmezaan             € 9,50
∙ Pan con tomate (voor 2 personen)      € 5,00

Salades

∙   Duo uit de zee; salade met gerookte zalm, Hollandse 
en Noorse garnalen, zoetzure komkommer en 
limoen-koriandermayonaise      € 13,50

∙  Steak tartaar met kappertjes, ei, ui, cornichon en tartaarsaus € 13,50
∙  Salade geitenkaas met gemarineerde vijgen 

en stroop van aceto balsamico     € 10,50
∙  Salade gerilde kip met bacon, zongedroogde tomaatjes 

en Parmezaan       € 10,50

Warme lunch gerechten

∙   Quiche feta, spinazie met een frisse salade    € 9,00
∙   Oma Bobs rundvlees kroketten met brood    € 8,50
∙    Maas/Rijn/IJssel beefburger op een brioche met kropsla, 

tomaten rellish, cheddar en aioli     € 14,50
∙   Panini ham/kaas       € 6,50
∙   Panini Serranoham geitenkaas     € 7,50
∙   Patatas bravas       € 3,50

Bittergarnituur

∙   ‘Potje noten’ vers gebrande noten van de Notenfabriek  € 2.50
∙   Duo van Utrechtse kazen       € 4.50
∙   Plateau Orangerie; Serranoham en ossenworst, 

duo Utrechtse kazen, potje noten, gemengd bittergarnituur (4 st)    € 14,50
∙   Oma Bobs bitterballen (6 st)      € 5,50
∙   Gemengd bittergarnituur (12 st)     € 9,50

Dranken

∙ Koffi  e, thee en chocomel        € 2,60
∙ Verse munt en/of gemberthee       € 3,10
∙  Cappuccino, Espresso, Cortado, Latte, Flat White, 

koffi  e verkeerd      v.a.    € 2,45
∙ Warme chocomel         € 3,10
∙ Slagroom          € 0,50
∙ Frisdrank          € 2,95
∙ Schulp sap          € 3,10
∙ Jus d’orange vers geperst        € 4,00

Classics

∙  Slot Zeist high tea;          € 25,00
Al vanaf 2 personen dagelijks tussen 14:00 en 16:00 
uitsluitend op reservering.    
(minimaal één dag van te voren)

∙  Slot Zeist picknick bolderkar;        € 25,00
Vanaf 2 personen een goed gevulde bolderkar 
om lekker te picknicken in de Slottuin. 
Vers afgebakken brood, salades, fruit, 
beleg vlees en vis, bio sap en mineraalwater    
uitsluitend op reservering.
(minimaal één dag van te voren)

De Slot Zeist picknick is ook een origineel bedrijfsuitje. Er zijn voldoende 
bolderkarren om met een groep tot ca. 50 personen te picknicken.

Bier

∙ Heineken tap          € 3,00
∙ Affl  igem tap          € 4,50
∙ Slot bier Op Seyst, fl es        € 5,00
∙ Amstel Radler 0,0         € 3,25
∙ Heineken 0,0          € 3,25

Longdrinks

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

Slot Specials

∙ Koffi  e/thee met gebak van de week       € 6,25
∙ Cappuccino met gebak van de week        € 6,50

∙ Slot ijs coupe; vraag naar de smaken!   v.a.   € 6,25

Wijn

∙ Huiswijn wit, rosé en rood        € 4,50/€ 22,00
∙ Chardonnay          € 4,50

Feestje?
Net als de meeste prachtige zalen in het hoofdgebouw van Slot Zeist, kunt 
u de Orangerie met eigen terras aan de achterzijde ook afhuren voor een 
feestelijke verjaardag, bedrijfsfeestje, huwelijk, familiediner, etc. In het 
voorjaar en de zomer mogen onze ijskar, Big Green Egg en de cocktailtrolley’s 
natuurlijk niet ontbreken. Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Evenementen

Regelmatig vinden er leuke evenementen plaats in en om het Slot. 
Volg ons op social media en check de site voor wat er komen gaat! Het 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.
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