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Wie vanaf het station richting de historische bin-
nenstad van Zwolle loopt, passeert het één na 
het andere monumentale pand aan de Stations-

weg. Eén daarvan is Pillows Grand Hotel Ter Borch met 
het bijbehorende restaurant Coperto Restobar. Eenmaal 
binnen oogt het statige pand als een chique woonhuis. 
Pillows Grand Hotel Ter Borch dankt haar naam aan de in 
de 17e eeuw in Zwolle geboren kunstschilder Gerard Ter 
Borch. Dat een persoonlijke benadering voorop staat in dit 
hotel, blijkt al bij het inchecken. Dit doe je hier niet bij de 
receptie, maar in The Living. Hier kun je plaatsnemen in 
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Zwolle heeft er sinds kort een nieuwe hotspot bij. Het 
Sandton Pillows Zwolle werd onlangs omgetoverd in Pillows 
Grand Hotel Ter Borch. Een luxe boutiquehotel, waar je je 
als gast direct thuis voelt.  
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Pillows Grand Hotel Ter Borch

Meetings

Voor zowel een privé-diner als een vergadering of 

evenement: de twee salons van Grand Hotel Ter 

Borch zijn de ideale plek voor een intieme bijeen-

komst. Beide Salons beschikken over hoogwaardige 

audiovisuele apparatuur zoals een 75-inch tv-scherm 

met Click & Share presentatiesysteem en audio spea-

kers. Tevens is er een flipover en conferencetelefoon 

aanwezig.

Salon I bevindt zich op de begane grond en is direct 

verbonden met the Living. Ook kunnen gasten 

gebruik maken van het hotelterras. Salon I biedt 

ruimte aan maximaal 12 gasten. Salon II, op de eerste 

verdieping van het historische pand, biedt ruimte aan 

maximaal 40 gasten.

Persoonlijke benadering 
voelt als tweede thuis 
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comfortabele fauteuils, terwijl een host je 
persoonlijke wensen doorneemt en de beste 
adresjes van Zwolle met je deelt. 
Na de verbouwing van het pand, waar-
bij gebruik is gemaakt van duurzame 
materialen, telt het hotel 41 gevarieerde 
hotelkamers. Onze kamer is ruim en licht 
en voorzien van alle moderne faciliteiten, 
waaronder een Nespresso-apparaat, een 
bluetooth radio met wireless soundsys-
tem, linnengoed van superzacht Egyptisch 
katoen en een grote inloopdouche. 
Tegenover onze kamer bevindt zich de 
sauna, die exclusief te reserveren is. 

ONTMOETINGSPLEK
‘s Avonds schuiven we aan tafel bij Coperto 
Restobar, dat zich in de nieuw aange-
bouwde serre bevindt en aan alle zijden 
enorme glaswanden heeft. Hier zwaait 
chef-kok Remco Jansen de scepter met zijn 
‘All Day Dining’ principe, waarbij gasten 
24/7 kleine gerechten kunnen bestellen. 
Wanneer we een blik op de menukaart 
werpen, zien we een mix van Franse en 
Italiaanse klassiekers. Dat de witte bri-
gade ook graag uitstapjes maakt naar de 
Oosterse keuken, blijkt wanneer wij onze 
gerechten geserveerd krijgen. Zo gaat onze 
malse runder striploin met prei en pasti-
naak vergezeld van yuzu en citroengras, 
een bijzonder geslaagde combinatie. 
Tussendoor komt Remco bij ons aan tafel 
en vertelt hij bevlogen over zijn passie voor 
koken en zijn missie om het restaurant als 
een ontmoetingsplek te laten fungeren, 
waar zowel de (inter)nationale gast zich 
thuis voelt als de Zwollenaar. Wanneer we 

om ons heen kijken, concluderen we dat dit 
al aardig gelukt is. Families, zakenmensen, 
lokaal of internationaal; de gasten zijn van 
diverse pluimage. 

SIGNATUURGERECHTEN
Wanneer we Remco vertellen ijs te willen 
bestellen omdat we denken het dessert niet 
op te kunnen, adviseert hij het ijs over te 
slaan en twee van zijn signatuurgerechten 
te nemen. Hij heeft niets te veel gezegd: 
de cheesecake met gemarineerde ananas, 
bastogne en kaneel is hemels. Ook de cho-
colade met crumble, mascarpone en marse-
pein is een dessert dat je niet snel vergeet. 
Onze avond sluiten we af met een rondje 
in de ‘domestic kitchen’, een bar waar de 
gast kan kiezen uit diverse friandises voor 
bij de koffie. Fijn is dat je je koffie niet hoeft 
te nuttigen in het restaurant, maar kunt 
plaatsnemen bij de open haard. 

GEEN VERSPILLING
‘s Ochtends wordt het ontbijt geserveerd in 
het restaurant. Ons hart maakt een spronge-

tje, wanneer we zien dat hier geen ontbijt-
buffet is, maar er bewust voor gekozen is 
om het ontbijt uit te serveren. Geen verspil-
ling en geen lange wachtrijen dus. Het ont-
bijt bestaat onder andere uit een etagère vol 
verse broodjes, verse jus d’orange en diverse 
soorten beleg. Ook kun je zelf aangeven 
hoe je je ei bereid wilt hebben. Wie hier nog 
niet genoeg aan heeft, kan een kijkje nemen 
bij de Domestic Kitchen. Daar liggen luxe 
kazen en zoete lekkernijen klaar.
Na het uitchecken besluiten we de histori-
sche binnenstad te bezoeken, waar diverse 
monumentale panden en verschillende 
interessante musea te vinden zijn (Museum 
de Fundatie mag je niet missen!). Naast 
de bekende winkelketens vind je er ook 
veel kleine bijzondere winkeltjes. Hoewel 
Zwolle niet echt bij ons in de buurt ligt, zul-
len we voortaan beslist vaker een uitstapje 
maken naar deze leuke stad!
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Best Hotel Design: 

Pillows Grand Hotel Ter Borch in Zwolle

Pillows Grand Hotel Ter Borch won tijdens de 

Entree Awards 2018 in de categorie Best Hotel 

Design. Het hotel moest het opnemen tegen 

Hotel Indigo The Hague, Hotel Twentyseven 

Amsterdam, Pestana Amsterdam en QO 

Amsterdam. Studio Paul Linse en het design 

team van Pillows bedachten het ontwerp van 

Pillows Grand Hotel Ter Borch. 
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