
Restaurant Julie’s: Breelaan 6, 1861 GE Bergen - Telefoon: 072-581 30 65 - Email: info@restaurantjulies.nl

TAKE AWAY 

VOORGERECHTEN
Sashimi van licht geroosterde tonijn
met wasabi ingelegde gember en  
Kikkomandressing 12,50

Runder carpaccio met truffelmayonaise  
en Parmezaan   9,50

JULIE’S MENU
Vis van de markt met verse groenten,
pasta riso en frisse tomatensalsa               18,50

Steak van de week met verse 
groenten en peperjus                                19,50

Poké bowl met tonijn, zalm, sticky-
sushirijst, wakamé en kikkomandressing  15,50 

Carpaccio salade met truffelmayonaise, 
Parmezaan en brood met dip 14,50

Paddenstoelen ravioli met verse 
groenten en pesto-roomsaus 14,50 

Classic Burger van Iers Black Angus  
rund met bacon, cheddar en 
Juliessaus 13,50
Kipsaté met atjar salade, cassave  
kroepoek en pindasaus  13,50

Take away is van 16.30 tot 20.00 uur.
Bestelt u via 072-581 30 65 (vanaf 11.00 uur) of 
via info@restaurantjulies.nl (24/7) en noemt u 
de gewenste afhaal tijd.
Niet in de gelegenheid om te komen afhalen?  
In overleg kunnen wij het ook gratis bezorgen!

Wij houden ons uiteraard aan de RIVM richtlijnen:
- Minimaal 1,5 meter afstand Bij take away
- Maximaal 3 gasten tegelijk in Julie’s 
- De menukaart vindt u op de website, 
  facebook en instagram
- Let goed op uzelf, kom alleen langs als u  
 klachtenvrij bent!
- Liefst alleen contactloos of per pin betalen
- Na ontvangst verzoeken we u direct naar 
  buiten te gaan

      Smakelijk eten en tot snel!

Ook BARISTA KOFFIE 
to go! 

FLES WIJN?! 
Wij hebben diverse heerlijke wijnen (koud) 

staan! V.a. 9,50 per fles

KIDS!
 

Patatje met kroket, kipnugget, of 
frikadel en een ijsbeker! p.p. 5,50

Dessert
Huisgemaakt cheesecake dessert 5,00
IJS van Ci Vediamo 1/2 liter 7,50
Mango of lemon cheesecake

THUIS UITETEN MENU 27,50 

Runder carpaccio met truffelmayonaise  
en Parmezaan
**
Julie’s soep + €3,95
**
Vis van de markt met verse groenten,
pasta riso en frisse tomatensalsa
**
Huisgemaakt cheesecake dessert


