
Dranken

Thee €  2,50

Verse muntthee €  3,00

Koffie €  2,50

Koffie verkeerd €  2,80 

Espresso €  2,30 

Dubbele espresso €  3,50

Cortado €  2,50 

Cappuccino €  2,80 

Latte Macchiato €  3,50

Flat White €  3,00

Warme chocomel €  3,00

Warme chocomel met slagroom €  3,50

Verse jus d‘orange €  3,50

Kromme Rijn sap €  3,00

Frisdrank €  2,75

Bieren 

Heineken tap €  2,50

Heineken 0,0 flesje €  3,00 

Radler 2,0 flesje €  3,00

Radler 0,0 flesje €  3,00 

Slot Bier op Seyst €  5,00

Heuvelbier €  5,00

Wijnen (eigen import!)

Huiswijn: Rood, Rosé, Wit 

per glas €    3,50 

per fles €  21,50 

Broodje wit of bruin

Gerookte zalm €  8,50

Zachte geitenkaas €  7,25

Warme beenham €  6,25 

Tosti ham en/of kaas €  4,75

Saucijzenbroodje €  3,00

Kroket met brood €  4,75 

2 Kroketten met brood €  7,25 

Caesar salade €  6,75 

Caesar salade met kip €  8,50 

Soep van de dag €  5,00 

Onze medewerkers informeren u graag. 

Kids Corner

Broodje knakworst €  4,25 

Tomatensoep met balletjes €  3,75 

Fristi / Chocomel €  2,50

Ranja met een rietje €  1,00

Zoet

Appelpunt €  3,50 

Appelpunt met slagroom €  4,00 

Divers gebak €  4,00 

Voor bij de borrel

Bitterballen 6st. €  4,75 

Gemengd bittergarnituur 12st. €  9,00

Gemengde notenmix €  2,75

Slot Zeist High Tea

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

een heerlijke High Tea voor €  22,50 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. 

ASHTONIA 2018

Na een uitverkochte eerste serie gaan de poorten van ASHTONIA, 

het waanzinnigste land van het land, vanaf 1 juni 2018 weer 

wagenwijd voor je open. De Ashton Brothers nemen je mee op een 

avontuurlijke en culinaire reis langs de golf van Mexico, Cuba en 

New Orleans. Langs Mardi Gras, Dia de los Muertos, grillmeesters, 

muzikanten, acrobaten, clowns, magiërs, cowboys en indianen. 

ASHTONIA 2018 is een regelrecht Latijns-Amerikaans souvenir 

dat nog lang rondzingt in je hoofd.

Tickets & VIP-arrangementen

Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals mooie logeplaatsen, een 

arrangement met een luxe ontvangst, vooraf dineren in een  

authentieke stijlkamer en na de show dansen op livemuziek.

Voor tickets en meer informatie: www.ashtonia.nl

De Brasserie is dinsdag t/m zondag geopend 

van 11:00 tot 17:00 uur.


