‘ RondjeThuisdineren
IJsselstein’
Beleef
een heerlijk
avondje
thuis

Er is nog
meer te proeven!
Tijdens een bezoek aan onze meer dan 700 jaar oude
vestingstad kun je ook van alles to go halen. Van
koffie, thee, warme chocolademelk en erwtensoep
tot luxe belegde broodjes en zoete lekkernijen. Zoveel
lekkers om uit te kiezen. Ontdek zelf waar jij blij van
wordt.
Ben je in de binnenstad, ga dan bewust op pad en
geef jezelf en anderen de ruimte. Ondernemers
hebben diverse maatregelen genomen voor een zo
veilig mogelijk bezoek.
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Ons ‘Rondje Thuisdineren IJsselstein’ staat ook
online. Op een digitaal kaartje zie je de speciale
adresjes. Zodra je in de buurt komt van zo'n plek,
vertelt je telefoon automatisch het verhaal over
het restaurant en kun je een kijkje nemen in de
verschillende keukens.
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K

1. Download de gratis
https://izi.travel/nl/app
izi.TRAVEL app
2. Scan deze QR-code
3. Druk op Start en de route
verschijnt op je scherm
i
Download de gratishttps://izi.travel/nl/app
iz.TRAVEL
app – Scan de QR-code
https://izi.travel/nl/app

Meer gratis tours
Zin in een ander Rondje IJsselstein?
Kijk op www.ijsselstein.nl of www.izi.travel/nl voor
meer mogelijkheden. Beleef IJsselstein op je telefoon
en geniet tijdens je rondje van de verhalen en tips.
Informatie

ijsselstein.nl - 030 688 72 73 - info@uitinijsselstein.nl
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Heerlijke culinaire adresjes voor een avondje thuisdineren
‘ RondjeThuisdineren
IJsselstein’
Ons ‘Rondje Thuisdineren’ geeft je tips waar je
terecht kunt om van je etentje thuis een feestje te
maken. Ga je voor jouw favoriet of kies je een
restaurant wat je nog niet kent? Proost op elkaar
en proef van al het lokale lekkers. Blijf genieten
van IJsselstein, ook thuis.

De culinaire ondernemers in IJsselstein zitten niet
stil. Hun gastvrije hart blijft doorkloppen, ook in
deze uitdagende tijd. Vele ondernemers maken het
Beleef
mogelijk om thuis te genieten van
hun kookkuneen
heerlijk
sten. Haal of laat je lievelingseten bezorgen, steek
een kaarsje aan, zet je favorieteavondje
muziek op en geniet
van je avondje thuis uit eten. thuis
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Bagels & More (Schuttersgracht 18a):
Originele Turkse gerechten.
Brasserie Joris (Weidstraat 2):
Dinerbox met favorieten van Joris.
Café De Stee (Voorstraat 38):
Smaakvolle en goed verzorgde maaltijden.
Bar ’t Karrad (Voorstraat 28):
Voor de allerlekkerste kaasfondue.
Brasserie 1560 (Weidstraat 1):
Compleet 4 gangen diner voor thuis.
Tapasbar La Cosina (Vingerhoekhof 8):
De authentieke smaak van Spanje.
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MARCUS (Benschopperstraat 37):
Wisselend weekmenu van JoepFood.
Pizzeria Piccola Italia (Utrechtsestraat 54):
Genieten van Italiaanse gerechten.
Restaurant Insho sushi & grill (Utrechtsestraat 13):
Voor de echte sushi liefhebbers.
Stafili (Utrechstestraat 48):
Specialiteiten van de authentieke Grieks Mediterraanse keuken.
Sunita’s Restaurant (Utrechtsestraat 34):
Surinaamse en Indiase specialiteiten.
Chinees Restaurant Azië (Kerkstraat 27):
Haal de Chinees-Indische keuken in huis.

