
LUNCH
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!



GOEDEMORGEN JULIE’S! tot 12.00 uur 
Early Breakfast! Koffie, verse jus,  yoghurt met granola en croissant boter & jam  7,50
Julie’s! ontbijt met koffie, verse jus, croissant
vers fruit met yoghurt en scrambled egg met toast                                    12,50
Yoghurt met vers fruit, granola en honing *  5,50 
Croissant met roomboter en jam   3,95

Maak een keuze uit:
Biologisch boerenland wit of boerenland gildekorn *
Speltbrood + 0,50 *

BROODJES VAN JULIE 
Broodje Noord-Hollandse jonge kaas met mosterd en roomboter   4,95
Broodje oude kaas met mosterd en zuurtjes   5,75 
Broodje tonijnsalade met bosui en een eitje   6,75
Broodje filet americain speciaal met ui, mayonaise en een eitje   6,75
Broodje gezond met smeuïge jonge kaas, boerenham,   7,50
komkommer, tomaat en een eitje
Broodje BLT, Bacon, Lettuce, Tomato met kruidenspread   7,50
Broodje carpaccio met pesto, Grana Pedano en rucola  8,50

JULIES LUNCH COMPLEET
Sandwich du chef, soepje, minitosti, jus d’orange en koffie   11,50

WARME BROODJES 

Broodje happy green met hummus en gebakken groenten   6,75
Met kipfilet + 2,00
Broodje tuna-melt, tonijnsalade met gesmolten kaas en jalapeño-salsa  7,75
Broodje rundvleeskroketten van Grootmeester. Twee stuks!   7,75
Broodje warme achterham met mosterdsaus   8,25
Broodje geitenkaas uit de oven met vijgenjam en pecannoten   8,50 
Broodje scrambled eggs & gerookte zalm    8,50

JULIE’S CLUB SPECIALS 
Clubsandwich boeren kipfilet, bacon, tomaat, komkommer en een eitje  8,75
Clubsandwich beach style, gerookte zalm, tonijnsalade, komkommer, tomaat  9,25

WRAP gezonde meergranen wrap *  
Healthy wrap, falafel, spinazie, wortel, pompoenpitten en bietenhummus   7,75
Chicken wrap, gerookte kipfilet, kruidenspread, ui, tomaat en Romeinse sla   7,95

FLAQUETTE  luxe warm gegratineerde broodjes 
Flaquette gerookte kip, avocado, geroosterde paprika en bacon  8,75
Flaquette mozzarella, pesto, tomaat en salami  8,75
Flaquette dartelkaas, warme geitenkaas met vijgenjam en pecannoten  8,75

TOSTI’S ketchup of mayonaise? vraag het ons... 
Tosti kaas    4,00
Tosti boerenham en kaas   4,50
Tosti Tuna-melt met jalapeño-salsa   4,75
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 en Beemsterkaas  

SOEP 
Pomodori tomatensoep met basilicum   5,75
Soep van Julie’s wisselende soep van de dag  vanaf 6,25

LUNCHMENU 
Wisselend 3-gangen lunch menu  25,00
Voorgerecht, warm hoofdgerecht & toetje

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

SALADES 
Poké Bowl, geroosterde tonijn, gerookte zalm, avocado, wakame,
zoetzure komkommer, sushirijst en sojasaus  16,50 
Salade geitenkaas in honing gebakken met pecannoten en notensla  15,50
Salade carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaan, pijnboompitten  15,75
en rucola  
Salades worden geserveerd met brood

PLATES 
Broodje hamburger met USA bacon, rode ui, tomaat, cheddar cheese 9,25
(met friet & mayo + € 3,50)
Gebakken ossenhaas (180gr) met friet en sla   19,50
Vis van de markt * met friet en sla  dagprijs 

BORRELEN BIJ JULIES  
Bitterballen van Grootmeester 8 stuks 5,70
Bittergarnituur 8 stuks 6,75
Garnalen kroketjes 6 stuks  6,75
Kaastengels 6 stuks 6,75
Nachos met creme fraiche en chilisaus 7,75
Plankje kaas en worst 5,95
Borrelplateau, kaas, worst, nachos, bittergarnituur 12,50

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

HIGH GIN
Julie’s serveert een heerlijke High GIN! 4 verschillende Gincocktails met 
4 gangen hapjes! Heel lekker, leuk en gezellig!  35,00 p.p.

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 OF BEER
Ontvangst met aperitief en crostini. Minisoepje, plateau met diverse  
hartige hapjes. Met 2 glaasjes wijn of bier. We sluiten af met een klein toetje
en een glaasje dessert-wijn of bier. 29,50

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. Heerlijk als lunchgerecht voor twee!

JULIES SOEP & SANDWICH  10,-

Bestel een willekeurig broodje van 
de kaart in combinatie met een 

lunchsoepje voor maar een tientje! 

Los lunchsoepje 3,50 

Julies werkt bij voorkeur 
met duurzame producten die waar mogelijk 
biologisch zijn. Wij werken veel met streek-

producten van boeren uit de regio. Wij bieden je 
op deze menukaart een selectie van gerechten 

die heel gezond en verantwoord zijn.
* staat bij ons voor Duurzaam, 

 staat bij ons voor Vegetarisch, 
 staat bij ons voor Vegan.


