Leuk dat je er bent! Met je vriendinnen, de voetbalclub,
met moeders, uw vrouw, met de kleintjes of de puber.
Lekker eten, bijkletsen, een mooie wijn drinken en genieten!
DINER

Julie’s draagt bij aan een betere
wereld voor iedereen; Verantwoorde en
duurzame producten; Waste management,
we letten op wat er in de afvalbak verdwijnt;
We serveren niet te grote porties, bijvragen
mag altijd! Zo gooien we niet teveel weg,
hier worden we allemaal blij van!

STARTERS
Julie’s broodplankje met vers brood | Juliesdip | olijfolie 		5,95
Nachos chips uit de oven | gesmolten kaas | Pico de gallo | crème fraîche
7,75
Little tasty’s verschillende luxe belegde crostini’s, 10 stuks		
12,90

VOORGERECHTEN
Flammkuchen | feta | granaatappel | olijvenhummus 		
9,75
Gerookte zalm | bagel | avocado | Hollandse garnaal | gin-tonic komkommer		
12,50
Runder carpaccio | truffelmayonaise | pijnboompitten | rucola | Grano Padano 11,75
Tonijn | wakame | sesam | sojasaus		
13,00
Lekker eten diverse kleine voorgerechten op één plateau		 13,95 p.p.

SOEPEN
Tomatensoep | kruidenolie 		5,90
Dagsoep dagelijks wisselende soep van Julie’s		
6,75

ZIE ONZE SHARED DININGKAART VOOR KLEINE
GERECHTJES!

Eet smakelijk!

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!

Eet smakelijk!
BOWLS
Veggie bowl | tabouleh | wortel | bulgur | tomaat | spinazie | venkel | maanzaad
Poké bowl | tonijn | zalm | avocado | sushi rijst | sojasaus 		
Buddha bowl | gerookte kip | zongedroogde tomaat | olijf | feta | balsamico

14,50
18,50
16,50

Onze bowls zijn het formaat van een maaltijdsalade en worden geserveerd met brood

VEGA EN VEGAN

Chef’s curry | dahl | paksoy | garam masala | pappadum 		
16,50
Ravioli | gegrilde groenten | spinazie 		
15,50

HOOFDGERECHTEN
Lady steak ossenhaas 160 gram | gerookte kruidenjus | seizoensgroenten
Runder Rib-Eye van de gril 250 gram | bearnaise saus | seizoensgroenten
Best ribs in town | spare ribs | chipotle | friet | cole slaw		
Kipsaté | atjar | cassave kroepoek | satésaus | uitgebakken uitjes | frietjes		
Julie’s Hamburger | 100% exclusief rundergehakt | USA-bacon | pickels |
Julies famous burger sauce | cheddar cheese		

23,50
25,00
17,75
16,50
15,50

		

JULIES SPECIALS
Steak van de week

Iedere week serveren wij u een wisselend vleesgerecht van het seizoen

Vis van de markt

Wij serveren u uitsluitend verse vis van de markt met een bijpassend garnituur.
Kijk op het krijtbord of vraag aan een van onze medewerkers

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!

DESSERTS
IJscoupe | 3 bollen naar keuze		
Tiramisu | Amaretto | lange vingers | mascarpone | cacao		
Citroen merengue | roodfruit compôte | citroen-basilicum ijs		
Julie’s tompouce | passiecurd | licht pittige chocolademousse		
Scroppino | Vodka | prosecco | groene appeltjes ijs 		
Julie’s surprise dessert plateau met allemaal lekkers 		

6,75
7,75
7,50
7,50
7,50
12,50

Dessertwijnen

Wij schenken overheerlijke dessertwijnen, rood en wit vanaf 5,75.
Ook heel lekker; 3,50 voor een half glaasje :) Om u te kunnen blijven verrassen
zoeken wij steeds naar de beste en lekkerste wijnen. Laat u adviseren door een
van onze collega’s. U mag gerust even proeven!

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

5,75
4,75
4,75
4,75
3,50
3,25
3,50
4,90

MET WAT LEKKERS...
Koffie sweets chocolaatjes, bonbons, zoetigheidjes		
Heerlijk voor bij onze Barista Koffie
Bon bon van Van Velzen 		

5,75
1,25

Nog een lekker drankje bij of na de koffie?
Kies uit onze verschillende likeurtjes
of probeer een mooie whiskey!

MET EEN SCHEUTJE...
Carajillo espresso en Brandy 		
4,95
Irish Coffee 			 6,95
French Coffee 		6,95
Italian Coffee 			
6,95
Spanish Coffee 			
6,95
Baileys Coffee 		6,95
Licor 43 Coffee 		6,95
Kiss of Fire Cointreau & Tia Maria 		
6,95
Mexican Coffee Tequilla & Kahlua 		
6,95

LIKEURTJE BIJ DE KOFFIE?
Grand Marnier 			
4,75
Cointreau 			 4,75
Baileys				 4,75
Amaretto				
4,75
Tia Maria				
4,75
Frangelico			 4,75
En nog veel meer…

MOOIE WHISKEY? HEBBEN WIJ OOK!
Aberlour 10y single Malt 		
The Balvenie 12y Double Wood		
Lagavulin 16y single Malt 		
Jameson Irish Whiskey 		
Johnny Walker Red / Black label 		
Jack Daniels 			

Proost!

7,25
7,75
8,50
5,50
5,50
5,00

Julies shared dining
kleine gerechtjes - formaat tussengerechtEen tafel vol heerlijke kleine hapjes, om samen te delen.
Want sharing is caring!
Het idee van Spaanse tapas maar dan Julie style
je kunt zoveel of zo weinig gerechtjes bestellen als je wil.
Als voor hoofd of compleet diner. Alles kan!
Eet smakelijk

SHARED DINING

Dagsoepje | breekbroodje
4,50
Vers broodje | Juliedip | olijfolie		
5,95
Flammkuchen | feta | granaatappel | olijvenhummus 		7,50
Veggie bowl | tabouleh | wortel | bulgur | tomaat | spinazie | venkel | maanzaad
7,50
Nachos chips | gesmolten kaas | Pico de gallo | crème fraîche 		
7,75
Rundercarpaccio | truffelmayonaise | pijnboompitten | rucola | Grana Padano 7,75
Garnalenkroketjes | 4 stuks 		
7,75
Chef’s curry | dahl | paksoy | garam masala | pappadum 		8,50
Argentijnse gamba’s | rouille | rode peper | knoflook| | bosui | 		
9,50
Tonijn | wakame | sesam | sojasaus		
9,90
Visje vd markt | seizoensgarnituur 		
10,00
Poké bowl | tonijn | zalm | avocado | sushi rijst | sojasaus		
10,50
Steakje van de week | wisselend vlees gerecht van het seizoen		
12,50
Little tasty’s verschillende luxe belegde crostini’s, 10 stuks		
12,90

GARNITUREN

Verse friet met mayonaise		
3,00
Seizoensgroenten		4,50
Groene salade 			
2,75

Beachplateau

26,50

Al het lekkers van de zee bij Julie’s!
Diverse soorten warme en koude vis met bijpassende sausen.

Eet smakelijk!

