
 
 
 

 
Slot Zeist ‘Sunny Saturday Pop Up BBQ’, locatie Brasserie Slot Zeist 
 
Naast de inmiddels zeer succesvolle ‘Slottuin Picknick’, introduceert Slot Zeist deze zomer de Slot 
Zeist ‘Sunny Saturday BBQ’. Op zonnige zaterdagen verzorgt Brasserie Slot Zeist een gezellige Pop 
Up BBQ op het Slotplein terras.  
 
Voor deze zomerse Pop Up BBQ’s staan vooraf geen data gepland. Of er wel of niet een barbecue 
plaatsvindt, is afhankelijk van de weersvooruitzichten en van de agenda van de Brasserie van Slot 
Zeist. De betreffende zaterdag zal daarom pas ongeveer een week van tevoren bekend zijn en 
gecommuniceerd worden via de social media kanalen en de website van het Slot. Iedereen is 
welkom. De barbecue zal branden tussen 17.00 en ca. 20.00 uur. Wil je aanschuiven? Reserveer dan 
wel even. Op die manier kunnen de richtlijnen van het RIVM nauwkeurig worden nageleefd, want 
hoe groot het Slotplein ook is; vol is vol. 
 
Hamburgers en/of home made pizza’s  
Het grote Slotplein vormt een unieke entourage voor een zomerse barbecue. De grandeur van het 
pand geeft de barbecue een bijna adellijk tintje. De twee zijvleugels van het Slot, die het plein als het 
ware omarmen, zorgen daarentegen juist voor een knusse, geborgen sfeer waardoor je je in je fiets-  
en wandeloutfit of een bermuda met flip flops prima op je gemak voelt. Je kunt genieten van 
heerlijke Black Angus hamburgers en sateetjes van de grill en er zijn natuurlijk ook heerlijke 
vegetarische gerechten. Het aanbod kan per keer iets verschillen. 
 
Voor de liefhebbers: we schenken koele Gin & Tonics en wie aan het eind van de BBQ nog ruimte 
over heeft, kan bij de Slot Zeist ijskar nog een lekker schepijsje kopen. 
 
Weten wanneer de Sunny Saturday BBQ’s plaatsvinden? 
Wil je weten wanneer de Sunny Saturday Pop Up BBQ’s plaatsvinden, houd dan onze social media in 
de gaten. Instagram Slot Zeist: https://www.instagram.com/slotzeist/ en Facebook Slot Zeist: 
https://www.facebook.com/slotzeist/ 
Ook op de website van Brasserie Slot Zeist zal de datum worden gecommuniceerd: 
www.slotzeist.nl/brasserie  
 
RESERVEREN OF MEER INFORMATIE: Slot Zeist is telefonisch (030-7210600) en per mail bereikbaar. 
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