
LUNCH

Welkom bij Julie’s! Graag verwennen wij je vandaag,
morgen en de hele week met verse broodjes of gezonde shake.

Barista koffie zetten wij met liefde en zorg want dat heb jij
verdiend. Warme soep of toch liever een stukje taart?!
Geniet van dit moment bij Julie’s omdat het kan en wij

het leuk vinden dat jij hier bent !



GOEDEMORGEN JULIE’S! tot 12.00 uur 
Julie’s! ontbijt met koffie, verse jus, croissant,  12,50
vers fruit met yoghurt en scrambled egg met toast
Yoghurt met vers fruit, cruesli en honing *  5,50 
Croissantje met roomboter en jam   3,95

Maak een keuze uit:
Biologisch boerenlandbrood wit
Biologisch boerenland gildekorn *
Stokbrood wit, vers afgebakken
Speltbrood + 0,50 *

BROODJES VAN JULIE 
Broodje Noord-Hollandse jonge kaas smeuïg met mosterd en roomboter  4,95
Broodje oude kaas met mosterd en zuurtjes   5,75
Broodje filet americain speciaal met ui, mayonaise en een eitje   6,25
Broodje gezond * met smeuïge jonge kaas, boerenham,   6,50
komkommer, tomaat en eitje
Broodje tonijnsalade met bosui en een eitje   6,75
Broodje green * met hummus en gegrilde groenten. Met kipfilet + 2,00   6,75
Broodje gerookte zalm met piccalilly, een zacht gekookt eitje en rucola   8,50
Broodje carpaccio met limoen-truffel mayonaise, Parmezaan,   8,50
pijnboompitten en rucola

Julie’s maakt gebruik van 
Mijnboer-producten. Authenthieke streekproducten

van een vertrouwde boer. De producten zijn 
echte seizoensproducten. Niet het hele jaar 

beschikbaar, maar wel op het moment dat ze het 
lekkerst zijn! De gezondste gerechten 

zijn aangegeven met *

Eet smakelijk!



TOSTI’S! ketchup of mayonaise? vraag het ons... 
Tosti kaas    4,00
Tosti boerenham en kaas   4,50
Tosti tuna-melt met jalapeño-salsa   5,00
Tosti Geitenkaas met honing-vijgenjam   5,00
Saucijzenbroodje  2,75

EIERGERECHTEN 
Uitsmijter boerenham of jonge kaas   6,75
Uitsmijter boerenham én kaas   7,25
Boerenomelet 3 eitjes, diverse groenten, champignons,   8,50
tuinkruiden, Beemsterkaas (v)

SOEP 
Tomaat-crèmesoep gemaakt van pomodori tomaat met koriander (v)  5,50
Bisque van Hollandse Garnalen met Cognac en kruidenroom   6,75
Dagsoep dagelijks wisselende soep van Julie’s  6,50

JULIE’S LUNCH SPECIALS 
Clubsandwich boeren kipfilet, bacon, tomaat, komkommer en een eitje   8,75
Clubsandwich beach style, met gerookte zalm, tomaat, komkommer en eitje  9,25
Lunch compleet Sandwich du chef, soepje, minitosti, jus d’orange en koffie 10,50

PLATES 
Broodje hamburger, American style! met tomaat, ui en gebakken ei   8,50
(met friet & mayo + € 3,50)
Gebakken ossenhaas (150gr) met friet en sla   17,50
Vis van de markt * met friet en sla   dagprijs

Eet smakelijk!

WARME BROODJES 
Broodje rundvleeskroketten van Grootmeester. Twee stuks! Met mosterd  7,25
Broodje tuna-melt, tonijnsalade met gesmolten kaas en jalapeño-salsa   7,75
Broodje warme brie met honing en noten (v)   7,75
Broodje chicken cheddar, gegratineerd uit de oven met tomaat en tijm   8,25
Broodje warme achterham met mosterdsaus   8,25
Broodje geitenkaas uit de oven met vijgenjam en pecannoten (v)   8,50

SALADES 
Salade geitenkaas * in honing gebakken geitenkaas met pecannoten   15,50
en notensla (v) 
Salade carpaccio met limoen-truffel mayonaise, parmezaan, pijnboompitten 15,75 
en rucola
Salade Niçoise, gegrilde tonijn, olijven, gekookt ei en croutons   16,50
Salades worden geserveerd met brood

KIDDIES 
Broodje hagelslag / jam   2,25
Bordje patat met kroket / frikadel   5,50
Wij maken met alle liefde kinderhapjes en flesjes warm

HIPPE HOT DOGS 
Spicy hotdog Mexican met jalapeño, tomatensalsa,  8,50
rode ui, nachos chips, gegratineerd met kaas
Hot Dog Classic Americain met kappertjes, spek,  8,50
gefrituurde uitjes, zuurkool en een ‘Juliedip’



TASTY’S  
Little tasty’s verschillende luxe belegde crostini’s, 10 stuks  12,50
Oesters met citroen, sjalot, frambozen azijn en Fine de Claire (6 stuks)  17,50

LUNCHMENU   

Wisselend 3-gangen lunch menu   27,50
Voorgerecht, warm hoofdgerecht & toetje

HIGH TEA
Julie’s serveert een heerlijke High Tea die net even anders is. Niet traditioneel maar 
wel heel erg lekker en gezellig! U kunt kiezen uit Julie’s High Tea voor 19,95 p.p. of 
een Fabulous High Tea voor € 24,50 p.p.

HIGH WINE
Ontvangst met Prosecco en crostini. Minisoepje, plateau met diverse   29,50
hartige hapjes. Met 2 glaasjes wijn. We sluiten af met een klein toetje
en een glaasje dessertwijn.

Heeft u een allergie of wilt u informatie over allergenen? 
Vraag het ons, wij kunnen u alles vertellen!

High Tea bij Julie’s
Op tafel staat een grote theepot klaar met 
diverse bijzondere theetjes. Onder andere 

verse munt, losse groene thee, vruchtenthee, liefde 
thee en natuurlijk buideltjes naar keuze!
Voor de koffieliefhebbers inclusief één 

heerlijke Barista koffie naar keuze!

Beachplateau 25,50
Al het lekkers uit de zee bij Julie’s! 
Met o.a. tonijn, oester, zalm en garnalen. Daarbij crostini’s, sojasaus en cocktailsaus.
Als voorgerecht om te delen of te bestellen als hoofdgerecht per persoon!


