
 Gerecht geschikt voor vegetariërs                                  Heeft u een allergie? Vraag naar de mogelijkheden. 
 

Lunchkaart  
Soepen 
Alle soepen worden geserveerd met stokbrood & kruidenboter 

Tomatensoep     5.75 

Mosterdsoep met brie  6.00 

Wildboullion    6.00 

Soep van het moment 6.00 
 

Dikke Mik 
Onderstaande gerechten worden geserveerd op desembrood 
 

12 uurtje Roelanzia                 11.75 
Kop soep vooraf, ham, kaas, kroket en een gebakken ei 
 
2 Bourgondische kroketten       9.25 
Draadjesvlees krokketten van ‘De Bourgondiër’ 

 
Gezond (ook  te bestellen)         8.75 
Ham, kaas, komkommer, tomaat, en ei 
 
Pikante kip                 9.50 
Gebakken kippendij met een licht pittige chilisaus en wokgroente  

 
Rundercarpaccio                 11.25 
Met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitten 

 
Zacht gegaarde Buikspek        11.25 
Huisgemaakt en afgegrilt met een bbq-saus   
 

Zalm                  10.75 
Met zalm van “Roots”, kappertjes, rode ui, en een mierikswortelmayo  

 
Club Sandwich kip               10.75 
Met zacht gegaarde kip, bacon en een gebakken ei 
 
 

 

Broodplateau 5.75 

Diverse soorten brood met 
kruidenboter, tapenade & Aioli 



 Gerecht geschikt voor vegetariërs                                  Heeft u een allergie? Vraag naar de mogelijkheden. 
 

Ook Leuk! 
High Tea 24.75 

Diverse koude en warme hapjes 
op eigenwijze Ysselsteynse wijze! 

 

Graag vooraf reserveren  

Uitsmijters 
Eieren uit Ysselsteyn op desembrood  

Uitsmijter ham/kaas                        8.75 
2 eieren, ham en/of kaas 
e 
Italiaanse uitsmijter                       10.75 
3 eieren, Parmaham en Parmezaanse kaas.  
e 
Peeluitsmijter                        10.75 
3 eieren, ham, ui en gebakken champignons 
e 
Omelet champignon         9.25 

Tosti’s 

Tosti ham/kaas      3.75 

Tosti Brie & Appel      5.25 

Tosti Roelanzia       5.75 
tosti ham/kaas met een gebakken ei, champignons en ui 

Salades 
Alle salades worden geserveerd met stokbrood & kruidenboter 
 
Salade gefrituurde camembert              11.00 
Met zoetzure komkommer, walnoten en een dressing van preiselberen en aardbei 

Caesarsalade                         10.50 
Zacht gegaarde kip, bacon, ei, croutons en caesardressing  

Salade de Chef                15.50 
Ossenhaaspuntjes, champignons, uien en cashewnoten afgeblust met Teriyaki 

Carpaccio van wildham en gerookte eendenborst          10.75 
Met zoetzure uitjes en preiselberen 
 

Plate-service 
Alle onderstaande gerechten worden geserveerd met friet, mayonaise & salade 
 

Maaltijd-Burger                14.75 
Burgersaus, cheddar en bacon 

Schnitzel                          14.75 
varkensschnitzel  

Pannetje kipsaté               13.50 
Met kroepoek 


