
 

 

Landhuis Ysselsteyn inzake mogelijkheden: Ontbijt- Lunch. 

Ontbijt:  
Basis is wit brood, bruin brood, witte/bruine zachte broodjes. 
Crackers, muesli met melk, beleg bestaande uit gesneden jonge kaas, slagersachterham, runderrookvlees, 
kipfilet, uitgebreid met verse eierensalade, diverse soorten jam en hagelslag. Verder uiteraard koffie/thee en 
jus d’orange.  
Ontbijt komt op € 12,50 p.p. 
Bovenstaand ontbijt is uit te breiden met: 
Vers afgebakken Kaiserbroodje   € 0,75 p/stuk 
Gekookt eitje van *Eggcellent   € 0,75 p/stuk 
Schaaltje gerookte zalmfilets van *Roots  € 1,75 p.p. 
Plankje met gerookte vleessoorten van *Edelbrons € 1,50 p.p.  
Mandje vers fruit     € 1,75 p.p.   
Uitbreidingen gelden wel voor het gehele gezelschap. 
 
Lunch:  
Bestaande uit 3 vers afgebakken broodjes bestaande uit o.a. baquette gezond, waldkornbroodje met beenham, 
pistoletje met verse brie, focacciabroodje met verse zalmzijde, pistoletje met verse eierensalade en of een 
krentenbol met kaas. Aangevuld met melk/karnemelk en jus d’orange. 
Lunch komt op € 11,50 p.p. 
Bovenstaande lunch is uit te breiden met: 
Kop huisgemaakte soep    €  4,25 p.p. 
Worstenbroodje van *Bakkerij van Gassel  €  2,75 p/stuk 
Pasteitje met kip/champignonragout  €  4,75 p.p. 
Mandje vers fruit     €  1,75 p.p. 
Koffie/thee (door ons verzorgd)   €  3,00 p.p. 
Uitbreidingen gelden wel voor het gehele gezelschap. 
 
Bezorgen/ophalen/afwas komt op € 17,50 per keer/dag.        
 
Diner: in overleg met Roelanzia diverse mogelijkheden van buffet tot compleet diner op locatie of in restaurant 
van Roelanzia. 
 
Bel Roelanzia rechtstreeks: 0478-541221 of 06 38 38 93 75 (Mia Rongen) 
 
Regioproduct informatie:  
 
*Zowel eierenleverancier Eggcellent, Roots zalmrokerij, bakkerij van Gassel en slagerij Edelbrons zijn allen 
gevestigd in Ysselsteyn waar al hun ambachtelijke “streekproducten” worden gerealiseerd en/of geproduceerd.  
 
De eieren van Eggcellent zijn verkrijgbaar in de eierenautomaat welk gelegen is langs Landhuis Ysselsteyn.  
 
De winkel van slagerij Edelbrons is geopend op vrijdag en op zaterdag. 
Deze is gevestigd op de Ysselsteynseweg 48.   
 
Zalmrokerij Roots is helaas nog niet zover ingericht om mensen te ontvangen maar indien er interesse is om 
het bedrijf te bezoeken dan kunnen wij in goed overleg zeker een bedrijfsbezoek regelen.            
 
Bakkerij van Gassel bevindt zich aan het Lovinckplein, midden in het dorp, waar tevens een COOP-supermarkt 
is en waar ook café-restaurant Roelanzia is gevestigd.                                                                                                                                 


