
Klaar voor een ontmoeting?

H o t e l  R e s t a u r a n t



Hotel Restaurant Oud London

Welkom



Proef de Sfeer

Hotel Restaurant Oud London is dé plek om collega’s, collega ondernemers, branchegenoten, klanten en andere 

zakelijke gast een aantrekkelijke aanbod hebben, dat naadloos aansluit op uw wensen?

Of het nu gaat om een comfortabele flexplek voor de ZZP-er (zonder uurtarief!), een boardroom voor de raad van 
bestuur of een grote plenaire ruimte voor ruim 450 personen. Wij hebben de ruimte waar u het doel van uw 
bijeenkomst kunt realiseren. Onze medewerkers zijn “meedenkers”.

dat wij 88 hotelkamers, een klassiek-moderne keuken en wellness faciliteiten hebben, centraal gelegen zijn en 



Hotel Restaurant Oud London

Return on eventment



Proef de Sfeer

een doel voor ogen en zoekt faciliteiten die kunnen helpen om dat doel te behalen. Of nog beter die de 

partner, die begrijpt wat u bedoelt en u helpt om de bijeenkomst te organiseren. Hoe meer input van uw kant 
hoe beter wij in staat zijn u te adviseren en te faciliteren.

Oud London kijkt graag met u naar uw doelstellingen en helpt u een succesvol return on “eventment” te behalen. 

u makkelijk te maken hebben wij een zestal thema’s uitgewerkt. Daar houdt het natuurlijk niet mee op, want 

Uw bijeenkomst bij Oud London, want het resultaat telt…. toch? 



Hotel Restaurant Oud London

Ontmoet & vergader



Proef de Sfeer

Ontmoet elkaar in een andere omgeving. Oud London ligt centraal in Nederland en is dan ook via de A28 en 
de A12 binnen een paar minuten bereikbaar. Een vergadering, workshop, training, heisessie, congres, seminar

vergader- en subruimtes. De ruimtes zijn geschikt voor 2 tot 450 personen met o.a. ook een boardroom voor 
maximaal 8 personen. Geen zaal nodig? Ook voor een flexplek met business faciliteiten kunt u bij ons terecht.
Er zijn vele mogelijkheden en wij komen graag aan uw specifieke wensen tegemoet.



Hotel Restaurant Oud London

Ontmoet & presenteer



Proef de Sfeer

Bij Oud London kunt u uw klanten, opdrachtgevers en stakeholders op een bijzondere manier kennis laten maken 
met uw visie, merk en producten. Samen met u zorgen wij ervoor dat uw product perfect gepresenteerd wordt. 
Wij verzorgen de ontvangst en begeleiding van uw gasten en zorgen ervoor dat uw eigen medewerkers de focus 
volledig op de sales kunnen richten.



Hotel Restaurant Oud London

Ontmoet & break
De innerlijke mens verdient alle aandacht



Proef de Sfeer

hier uitstekend terecht. Daarnaast adviseren wij u graag over de mogelijkheden voor een zoete lekkernij. 
Voor de lunch kunnen uw gasten gebruik maken van ons dagelijks wisselende lunchbuffet. Hierbij maken wij 
gebruik van seizoensgebonden producten van lokale leveranciers.

Wilt u de groep prikkelen, verrassen, “het dekbed opschudden” en mag het een beetje “schuren”?
Vertel het ons. Een bijzondere bijeenkomst verdient een bijzondere lunch.

Geef uw bijeenkomst een extra dimensie door een energizer te laten serveren in of buiten de zaal.  U kunt een 
keuze maken uit één van onze breaks. Uiteraard denken wij ook graag mee met bijvoorbeeld een thema of iets 



Hotel Restaurant Oud London

Ontmoet & geniet
Uiteraard leveren wij in culinair opzicht ook graag een bijdrage aan uw 

bijeenkomst met een lunch, diner, walking dinner of aangeklede borrel.



Proef de Sfeer

Wij leveren in culinair opzicht ook graag een bijdrage aan uw bijeenkomst met een lunch, aangeklede borrel, 
diner of walking dinner.

Ons culinaire aanbod is dermate breed en gevarieerd dat wij tegemoet kunnen komen aan uw specifieke wensen. 

keukenbrigade. Het zijn uiteindelijk de seizoenen die de keuze en samenstelling van de gerechten bepalen en 
daarbij onze wens om duurzaam te ondernemen.

Onze bediening zorgt ervoor dat het u aan niets ontbreekt. Het is onze passie om u een aangenaam
verblijf te bezorgen.



Hotel Restaurant Oud London

Ontmoet & kies bewust



Proef de Sfeer

Oud London denkt niet alleen aan het milieu door met duurzame producten te werken en verantwoord om te 

gast een ambassadeur proberen te maken!



Hotel Restaurant Oud London

Ontmoet & onthaast
Ervaar het comfort van overnachten in ons hotel.

Kamers van alle gemakken voorzien.



Proef de Sfeer

werkvloer. Een fris “out-of-the-box standpunt” komt niet snel bovendrijven in het wekelijkse werkoverleg.

Investeer in onthaasten en u zult beloond worden met frisse ideeën en een andere kijk op zaken.

welgemeende adviezen om alles uit uw bijeenkomst te halen door eerst even tot rust te komen.



Hotel Restaurant Oud London

Ontmoet, sport & organiseer



Proef de Sfeer

Op loopafstand van de KNVB, gelegen aan de mooiste mountainbike route van Nederland en op een steenworp 
afstand verwijderd van een echte heuvelklim voor wielrenners.

(wij verzorgen de mountainbikes en de douches), een schermworkshop, Tuk-Tuk rally of heuse autorally inclusief 
route advies.

Een gezonde geest in een gezond lichaam, wij werken er graag aan mee!



Hotel Restaurant Oud London

Ontmoet & leer uw collega’s 
op een andere manier kennen

Culinaire verrassingen worden in volledige duisternis geserveerd, waardoor u kunt ervaren hoe het is om niets te 
kunnen zien en alle andere zintuigen het moeten overnemen.



Proef de Sfeer

Ontmoet onze geschiedenis
nu Oud London zich bevindt. De naam van ons Hotel Restaurant verwijst naar de naam van een schip waarmee 
een groep Zwitserse emigranten de oversteek naar Amerika zouden maken rond 1817. Deze reizigers waren een 

De Sain was geen hotelier, maar een begenadigd kok. Deze culinaire roots zijn nog steeds “zichtbaar”, want Oud 
London staat bekend om zijn keuken van hoge kwaliteit. Dat Oud London geen standaard hotel is maar een 
warmbloedig familiebedrijf, ervaart u zelf als u bij ons binnenloopt. Een bijzondere ambiance die velen 
aanspreekt.



Catering Oud London

Ontmoet op locatie
www.cateringoudlondon.nl

Catering



Uw partner in gastvrijheid

Kent u Hotel Restaurant Oud London in Zeist, dan weet u dat we staan voor culinaire kwaliteit en service op het 

graag ontvangen

daarbij desgewenst meer dan alleen de culinaire invulling. U kunt een beroep op ons doen voor de totale

handen, zodat u uw aandacht volledig kunt wijden aan uw gasten. Onze medewerkers zijn meedenkers die er 



Oud London Hospitality

Ontmoet onze familie!
www.cateringoudlondon.nl
www.hermitage-zeist.nl
www.sluispolder.nl
www.nero.nl
www.djadjan.nl



Proef de Sfeer

Oud London Hospitality is de naam voor de vijf horecabedrijven die tot de Oud London groep behoren.

in Utrecht. Daarmee is Oud London misschien wel één van de meest veelzijdige aanbieders van horecabedrijven 

makkelijk, één loket voor al uw wensen!



Hotel Restaurant Oud London
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Proef de Sfeer

Ontmoet de juiste plek
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Facts & Figures: Vergaderarrangementen
Hotel Restaurant Oud London

4-uurs arrangement € 20,80 - 26,00*
Zaalhuur plenaire zaal / beamer / scherm / flipover / 
blocnotes / wifi / koffie / thee  / mineraalwaters / 
Napoleon snoepjes & mintjes / zoete lekkernij

4-uurs arrangement (incl. lunch) € 40,00 - 50,00*
Zaalhuur plenaire zaal / beamer / scherm / flipover / 
blocnotes / wifi / koffie / thee  / mineraalwaters / 
Napoleon snoepjes & mintjes / zoete lekkernij / lunch

4-uurs arrangement (incl. diner) € 49,20 - 61,50*
Zaalhuur plenaire zaal / beamer / scherm / flipover / 
blocnotes / wifi / koffie / thee  / mineraalwaters /
Napoleon snoepjes & mintjes / zoete lekkernij / diner 
        
8-uurs  arrangement   € 52,80 - 66,00* 
Zaalhuur plenaire zaal / beamer / scherm / flipover / 
blocnotes / wifi / koffie / thee  / mineraalwaters /
Napoleon snoepjes & mintjes / lunch



Facts & Figures: Vergaderarrangementen
Hotel Restaurant Oud London

12-uurs arrangement € 79,80 - 99,75*
Zaalhuur plenaire zaal / beamer / scherm / flipover / 
blocnotes / wifi / koffie / thee  / mineraalwaters /
Napoleon snoepjes & mintjes / zoete lekkernij
lunch / diner

24-uurs arrangement  € 170,00 - 212,50*
Zaalhuur plenaire zaal / beamer / scherm / flipover /  
blocnotes / wifi / koffie / thee  / mineraalwaters / 
Napoleon snoepjes & mintjes / zoete lekkernij

32-uurs vergaderarrangement € 222 ,00 - 277,50*
2 x Zaalhuur plenaire zaal / beamer / scherm /
flipover /  blocnotes / wifi / koffie / thee /
mineraalwaters / Napoleon snoepjes & mintjes /

ontbijt

* Arrangementen zijn geldig vanaf 10 personen. 

beschikbaarheid.



Facts & Figures: Vergaderarrangementen
Hotel Restaurant Oud London

microfoon / di box / katheder met eigen logo / wifi /  

zoete lekkernij / lunchbuffet

50 tot 99 pers.   € 49,75
100 tot 199 pers.  € 47,50
200 tot 299 pers.  € 43,50
300 tot 450 pers.  € 40,50

Food & Beverage 
Uw gasten worden ontvangen met een vers  kop koffie 
of thee. Op verzoek serveren wij hier ook een zoete 
lekkernij. In de vergaderzaal plaatsen wij mineraal-
waters.

Lunch 
Voor de lunch kunnen uw gasten gebruik maken van 
ons wisselende uitgebreide lunchbuffet. Het buffet is 
voorzien van o.a. diverse luxe broodjes, frisse salades, 
een warme snack, boerenyoghurt, divers handfruit,
verse sappen, zuivel, koffie en thee.



Facts & Figures: Vergaderarrangementen
Hotel Restaurant Oud London

Diner   
Een 3 gangen diner wordt dagelijks door onze chef kok 
samengesteld uit seizoensgebonden producten. 
Natuurlijk kunnen wij ook rekening houden met een 
bepaalde voorkeur of dieetwensen.

Ontbijt 
Dagelijks wordt een uitgebreid ontbijtbuffet 
geserveerd met o.a. verse broodjes, diverse soorten 
beleg, verschillende muesli soorten, yoghurt, kwark, 
zoete lekkernij, vers fruitsalade, sappen, zuivel, koffie, 
thee etc.

Audiovisuele middelen
Wij verzorgen voor uw gasten in de vergaderzaal een 

plakband, perforator, post-it etc. Tevens beschikken 
wij over een zeer snelle Wifi verbinding met ca. 20mb 
up- en 20mb downloadsnelheid

Hotel
Alle 88 kamers zijn warm en modern ingericht.

wellness faciliteiten zoals zwembad, sauna,
stoomcabine, fitness- en relaxruimte en de
ruime parkeergelegenheid rondom het hotel. 



Facts & Figures: Audiovisuele middelen 
Hotel Restaurant Oud London

Geluid

   Vanaf  100 personen (versterker / DI box / 4 boxen / 1 headset microfoon) 335,00
   Vanaf  200 personen (versterker / DI Box / 6 boxen / 1 headset microfoon) 400,00

Op aanvraag

   Extra draadloze hand- of reversmicrofoon      80,00
   Extra draadloze headsetmicrofoon       105,00
Boxen voor beamer of laptop  klein         15,00
     groot         75,00

€
€
€

€
€
€
€
€



Facts & Figures: Audiovisuele middelen
Hotel Restaurant Oud London

Beeld
47,50

Spanscherm (2.00m x 2.40m) of Spanscherm (3.00m x 2.00m)*      135,00
Beamer XGA vanaf 2600 AnsiLumen extra         190,00

DVD afspeelset en monitor           145,00
Trainingsset (DVD afspeelset, monitor en camera)        255,00
Flash disc recorder (incl. 1 GB geheugen)         135,00

*Alle zalen zijn voorzien van een beamer en scherm, dit is inclusief de zaalhuurprijs

€
€
€
€
€
€
€



Facts & Figures: Voor de inwendige mens
Hotel Restaurant Oud London

Wisselende samenstelling van kleine lekkernijen   2,90
Muffin mix chocolade/naturel 1,90
Eat natural bars   2,50

Oma’s boerencake  1,25
Roomboterkoekjes  0,75
  
Prijzen per persoon / per stuk

Bites
 7,25

Noten / zoute koekjes / 2 canapés / 3 warme bites

10,50

2 tempura gamba’s / 2 kipkrokantjes

€
€
€

€
€

€

€



Facts & Figures: Voor de inwendige mens
Hotel Restaurant Oud London

Koude bites       
Gemengde nootjes / zoute koekjes   1,50
Olijvenmix     1,75
Leverworst / boeren Metworst 2,50
Oude kaas / jong belegen / dijonmosterd 3,75

Huisgemaakte canapé belegd met… 
Carpaccio / Parmezaan / truffeldressing 2,25
Gerookte Zalm / kruidenroomkaas / tobiko 1,75
Brie / walnoot / kruidenkaas  1,75
Haring / ui / bieslook  1,75
Paling / olijf  2,25
Osseworst / Parmezaan  1,75
Filet Amaricain / pijnboompit / rode ui 1,75

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€



Facts & Figures: Voor de inwendige mens
Hotel Restaurant Oud London

Warme bites

Tempura gamba’s / chilidip  
Springrolls eend / teriyakisaus        
Kipkrokantjes  

Mini Black Agnus hamburger / gegrild sesambroodje 

/ tomatencompote / piccalilly /parmezaan

Quiche Lorrain (of vegetarisch)

Pizza puntje / Buffel Mozzarella / cherrytomaatje / 

rucola / basilicum / tomatensaus / paprika

Kipsaté / kroepoek / atjar / gefrituurd uitje

”Wokkie wokkie” Noodles/ groenten, kip of vega

Smoothie Break / Keuze uit 2 soorten fruit smoothies 

(vers bereid) / stuk handfruit

Prijzen variërend van   € 4,50 tot € 7,00

€ 0,80
€ 1,75
€ 1,00
€ 0,95



Facts & Figures: Voor de inwendige mens
Hotel Restaurant Oud London

Dranken
Koffie en thee
Koffie/thee, per kopje  2,10
Koffie, per kan   16,50
Thee, per kan   12,50
Koffie compleet, per kopje  3,75

Mineraalwater en frisdranken
Diverse frisdranken, per glas               2,80
Sourcy Blauw/Rood, 0,75 liter      4,50

Vruchtensappen
Verse jus d’orange, per glas                 3,70
Druivensap, Tomatensap, per glas                3,10

Bieren van `t vat
Heineken, Fluitje , 0,22 liter  3,00
Heineken, Ellipse, 0,25 liter     3,20

Wijnen
Huiswijn, per glas    4,30
Huiswijn, per fles    25,50
Oud London Cuvee, per glas / fles 6,50 / 34,50

€
€
€
€

€
€

€
€

€
€

€
€
€



Facts & Figures: De lunch
Hotel Restaurant Oud London

Lunch
Ons lunchbuffet wordt gepresenteerd vanaf 12.00 uur 

-
breide lunch, maar ook met een beetje haast kunt u 

Meerdaagse vergadering? Elke dag bieden wij een 

Lunchbuffet

- Soep van de dag
- Frisse salades
- Een warme snack
- Boeren yoghurt
- Vers handfruit

- Zuivel / verse sappen / koffie / thee

*Beleg en broodsoorten worden aan de seizoenen 
aangepast.



Facts & Figures: Het diner
Hotel Restaurant Oud London

Dinermenu
Laat u verassen door de keuze van de chef kok.
Wij bieden een wisselend dinermenu en onze menu's 
worden met zorg samengesteld met verse,
seizoensgebonden en eerlijke producten.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op onze website voor 
de à la cartekaart en ons maandmenu.

Wilt u liever van tevoren weten wat wij gaan serveren 
of wat aansluit op het type bijeenkomst?  Wij denken 
met u mee en doen graag een voorstel.
                                                                                                                                
3 gangen     € 39,5 0
4 gangen met soep    € 45,0 0
4 gangen met een tussengerecht  € 47,5 0
5 gangen     € 52,5 0
Meer gangen menu’s prijs op aanvraag



Facts & Figures: Het diner
Hotel Restaurant Oud London

Walking dinner
Laat u verassen door de keuze van onze chef kok. 
Informeel genieten van mooie kleine gerechtjes van 
het seizoen.

Wilt u liever van tevoren weten wat wij gaan serv-
eren? Wij doen graag een voorstel.

4 gangen   € 39,00
5 gangen   € 45,00
6 gangen   € 53,00
Meer gangen menu’s prijs op aanvraag

passende ruimte en wordt door onze keukenbrigade 

op wat bv. aansluit op het type bijeenkomst.  Kom 
bijvoorbeeld in Mediterrane sferen met een Italiaanse 
buffet in de zomermaanden of kies voor een buffet 

denken met u mee en doen graag een voorstel.



Facts & Figures: Onze wijnen
Hotel Restaurant Oud London

Wijnen
Voor elk menu of gerecht geven wij graag een

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op onze website voor 
de wijnkaart.

Daarnaast serveren wij ook onze “Cuvée Oud London” 

London hebben samen met wijnmaker Diederik Beker 
van het Betuws Wijndomein in Erichem een eigen 
Cuvée Oud London samengesteld.

fruit met een tropische hint. Volle ronde aanzet, rijke 
smaak met tonen van ananas en perzik en uitsluitend 
bij Oud London verkrijgbaar.



Facts & Figures: Activiteiten
Hotel Restaurant Oud London

Wandeling (kosteloos)                                                                                                                                
Tegenover Hotel Restaurant Oud London kunt u direct 
het bos inlopen. Wij hebben diverse wandelroutes 
voor u. Slecht weer? Wij hebben laarzen en poncho’s 
voorradig.

Wandeling met boswachter 
Onder begeleiding van een boswachter maakt u een 
wandeling waarbij de boswachter van alles vertelt 
over de flora en fauna.

Mountainbiken/wielrennen

Midden Nederland voor wielrenners en mountain-
bikers. Centraal gelegen op de Utrechtse Heuvelrug, 
grenzend aan het Zeisterbos en op steenworp afstand 
van de pyramide van Austerlitz, midden tussen alle 
fiets- en wandelroutes. Ons hotel vormt dus een 
uitstekend vertrekpunt voor de vele outdoor uitdagin-
gen die de Utrechtse Heuvelrug biedt en ligt langs het 
nieuwe MTB parcours in Zeist.



Facts & Figures: Activiteiten
Hotel Restaurant Oud London

Tuk Tuk Rally “Oud London”
In deze knots gekke rally neemt u het met uw team op 
tegen uw collega's of vrienden. 

Solextour
Onder begeleiding van een instructeur maakt u een 
mooie tocht in de omgeving van Zeist.        
    
Workshop boogschieten
De deelnemers gaan met verschillende type bogen 
schieten. Na een oefensessie wordt het serieus want 
dan wordt er voor de teampunten of individuele 
punten geschoten. 

Schermworkshop
U maakt op unieke wijze kennis met de schermsport. 
U krijgt uitleg over de verschillende disciplines.
Natuurlijk worden de verschillende wapens ook 
getoond en gaan de deelnemers al snel over tot een 
duel.

Wie is de Mol? 

“Wie is de Mol” in Zeist! 



Facts & Figures: Activiteiten
Hotel Restaurant Oud London

worden de vogels onder toezicht op commando 
teruggeroepen en landen weer zeker en snel op de 

overrompelt is door deze ervaring.

Workshop Modern Art
Een schilderworkshop die zich onderscheidt van 
anderen! Bij The Paint Experience ga je samen met 

moderne kunstwerken maken op grote doeken.

Diner in het donker

bijzondere evenement aan: 'Dineren in het donker'. 
Culinaire verrassingen worden in volledige duisternis 
geserveerd, waardoor u kunt ervaren hoe het is als u 
het zicht wordt ontnomen en alle andere zintuigen het 
moeten overnemen. Het doel van 'Dineren in het 

een visuele beperking op het dagelijkse leven.



Facts & Figures: Contact & Route
Hotel Restaurant Oud London

Hotel Restaurant Oud London, 
Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist
t.: +31(0)343 491 246, f.: +31(0)343 491 244,
e.: sales@oudlondon.nl, i.: www.oudlondon.nl

Parkeren

parkeergelegenheid, direct aan het hotel gelegen 
(voor- en achterzijde).

Eigen vervoer
LET OP: In verband met de vernieuwing van de

niet up-to-date is en volg de borden KNVB of volg 
onderstaande routebeschrijving!

Trein

minuten. U kunt reserveren via Hoek vervoer of via 

ov-fiets huren. Maak hierbij gebruik van uw ov-chip-
kaart (deze moet gekoppeld zijn aan de ov-fietspas). 
De kosten bedragen € 3,15 per 24 uur. 
Ook kunt u eenvoudig een jaarabonnement afsluiten 
voor €10 per jaar. Voor meer info verwijzen wij u graag 

van de fietsenstalling zijn ma t/m vr. 7.00 – 20.00 uur

Bus
Buslijn 81 stopt voor de ingang van Oud London. Voor 

www.ov9292.nl

Bij knooppunt Rijnsweerd volg A28 à Amersfoort.
Afrit 3 Den Dolder/Zeist Oost. Bovenaan afrit, bij 
verkeerslichten linksaf à Woudenberg. Krakelingweg 
helemaal uitrijden. Aan het einde op de rotonde 
tweede afslag à Woudenberg. Dit is de Wouden-
bergseweg, het hotel ligt na ca.200 meteraan uw 
rechterhand.

Afrit 20 Driebergen/Zeist. Einde afrit, bij stoplichten 
rechtsaf à Zeist. Binnen de bebouwde kom van Zeist 
Driebergseweg blijven volgen tot centrum bij de 
stoplichten rechtsaf à N224. Austerlitz/Woudenberg. 
Dit is de laan van Beek en Royen, deze gaat over in de 
Woudenbergseweg, het hotel ligt na ca.3,5 km, na een 
flauwe bocht aan uw rechterhand.

A28 Utrecht.  Afrit 3 Den Dolder/Zeist Oost.
Bovenaan afrit, bij rotonde rechtsaf, bij de verkeers-
lichten rechtdoor à Woudenberg. Krakelingweg hele-
maal uitrijden. Aan het einde op de rotonde tweede 
afslag à Woudenberg. Dit is de Woudenbergseweg, 
het hotel ligt na ca.200 meter aan uw rechterhand.






