Ik maak vandaag met liefde voor jou een lekkere cappuccino
of een kop thee, neem je hem mee?! Of geniet je deze zondag met
de krant in je hand van een stuk taart, een warme kop soep of lekker broodje?
Dan hoef je even niet op te letten, al dromend bij een glas wijn,
zal ik stiekem de tijd stil zetten en zijn we blij dat we bij Julie’s zijn!
KOFFIEKAART

KOFFIE

Koffie met liefde gemaakt!
Wij schenken heerlijke barista koffie.
Probeer onze cappuccino of koffie verkeerd.
Of doe eens lekker gek
met een Caramel Creation!

Neem ook wat lekkers
bij de koffie!

Koffie 				 2,20
Grote koffie 			
3,40
Cappuccino 			
2,35
Dubbele cappuccino		4,20
Café latte, koffie verkeerd		2,35
Ristretto 				
2,10
Espresso 				
2,15
Doppio, dubbele espresso 		3,60
Macchiato 			 2,30
Latte macchiato		3,60
Warme chocolademelk 		2,60
met slagroom 			
0,50
Cafe Americano 		
2,20
Cortado 				
2,30
Flat white 			 3,85

KOFFIE SPECIALS
Caramel Creation grote caramel cappuccino met carameltreat 		
Vanilla Fantasy vanille latte macchiato met lekkernijen		
Chocolate Passion chocolade cappuccino met chocoladesaus 		
Frappé ijskoude koffie & slagroom 		
Panna Montata koffie met slagroom 		
Freshpresso verrassend met een ‘hint of mint’ 		
Chococcino espresso met opgeschuimde chocolademelk 		
Julie’s Coffee Een wisselende heerlijke koffie 		

4,75
4,75
4,75
5,00
3,00
2,75
3,00
4,25

MET EEN SCHEUTJE...
Irish coffee, French coffee, Kiss of Fire, Italian coffee, Mexican coffee,		
Baileys coffee en veel meer...
Carajillo espresso en Brandy 		

6,85
4,95

TAARTJES

FRESH LEMONADE

Huisgemaakte appeltaart 		
Carrot cake 			
Diversen gebak v.a. 		

3,50
3,75
4,00

TEA TIME
Onze thee is Fair trade met een verhaal voor jou van de thee plukkers uit Sri Lanka!
Lekker en gezond
Thee, buideltje naar keuze 		
2,15
Verse munt thee, met honing goed voor de maag en ontzorgt 		
2,95
Vervene thee rustgevend en goed voor spijsvertering 		
2,95
Biologische groene thee Virus remmend en vol antioxidanten 		
2,95
Verse gember thee ontgiftend helpt bij een opgeblazen buik 		
2,95
Theepot 				
6,95

*

Thee voor twee

12,50

grote pot thee met lekkernijen!

ZUIVEL
Verse biologische volle melk 		1,95
Verse biologische karnemelk 		1,95
Chocolademelk 		2,30
Fristi 				 2,30
Karne-Jus d’orange		
3,00

JUICES EN SHAKES
SHAKE van de WEEK! een wekelijks wisselende shake 		
3,95
Rood fruit smoothy dagelijks vers gemaakt! 		
3,95
Biologische appelsap 		2,50
Verse jus d’orange 		3,50

Een heerlijke drank van natuurlijke en verse ingredienten. Een gezond alternatief op
frisdranken. Het is dorstlessend en met veel liefde voor jou gemaakt!

*

Julie’s LEMONade citroen munt komkommer		
Elderflower lemonade Vlierbloesem, framboos munt		
Ginger Orange lemonade Sinaasappel, gember, kurkuma 		

3,50
3,50
3,50

FRISDRANKEN
Sourcy mineraalwater rood / blauw 		
2,25
Pepsi, Pepsi MAX		
2,25
SiSi 				
2,25
7UP				 2,25
Royal Club Tonic 		
2,50
Royal Club Ginger Ale 		
2,50
Royal Club Bitter Lemon		
2,50
Royal Club Cassis Lipton		
2,50
Royal Club Appelsap Troebel 		
2,50
Rivella Original 			
2,50

SPECIALS
Lipton Ice Tea green verfrissende, koolzuurvrije frisdrank,		
op basis van groene thee en gezoet uit natuurlijke bron.
Rivella Cranberry Rivella met de fruitige toevoeging van Cranberry,		
lekker verfrissende frisdrank met natuurlijke ingrediënten. Rivella
bevat slechts 5 kCal per 100 ml! Sourcy Sprankelend met Smaak Munt		
Sourcy Sprankelend Mineraalwater maakt water drinken verrassend
smakelijk gecombineerd met de heerlijk natuurlijke smaak van munt

X,XX
X,XX
X,XX

