
 

Feest bij Julie’s! 
 

Graag ontvangen wij u in Julie’s voor de viering van uw verjaardag, bruiloft, jubileum of afscheid. Wij 
hebben enkele arrangementen voor u samengesteld.  

 
 
DRANKEN  
Wij bieden u de mogelijkheid voor het de volgende drankarrangementen: Bier van de tap, frisdranken, 
huiswijnen en binnenlands gedestilleerd. Prijzen zijn per persoon. 
 Onbeperkt drankarrangement 1 uur  €   9,00  
Onbeperkt drankarrangement 2 uur  € 16,00  
Onbeperkt drankarrangement 3 uur  € 22,00  
Onbeperkt drankarrangement 4 uur  € 26,00  
Onbeperkt drankarrangement 5 uur  € 31,00 
 
HAPJES  
Tijdens de borrel serveren wij een assortiment van hapjes, warm en koud. En altijd krijgt u van ons een 
luxe zoutjes en nootjes arrangement op tafel.  
Little Tasty’s, verschillende kleine, koude luxe hapjes geserveerd op crostini’s  
Warm bittergarnituur, een combinatie van diverse gefrituurde hapjes als, Grootmeester bitterballen, 
kaasstengels, kiphapje, frikadelletjes, garnalen, loempia’s etc.  
 
ARRANGEMENT  
3 rondes: 2 x warm 1 x luxe koud € 4,75*  
4 rondes: 2 x warm 2 x luxe koud  € 6,25* 
 
losse ronde warm € 1,25      
losse ronde koud € 1,65 
  
 



 
 
 
 
 
Uitgebreid borrelen € 7,95 
1 x ronde warm 
1 x ronde koud  
1 x surprise ronde 
Nacho’s uit de ove 
zakje friet met mayonaise en luxe zoutjes en nootjes op tafel 
Prijzen zijn p.p.  
 
Dit is uit te breiden met:  
Kipsaté spiesje met brood € 6,95  
Punt zakje friet  € 3,25  
Mini hamburgertje € 3,75  
Sandwiches p.st. € 4,50    
Prijzen zijn p.p.  
 
TAART  
Gesorteerd gebak € 4,50  
Bruidstaart  € 5,50  
Verjaardagstaart/geboortetaart (gepersonaliseerd)  € 4,50  
Petit four standaard € 2,95  
Petit four gepersonaliseerd € 3,25  
Zelf taart meenemen: schotelgeld € 1,25  
Prijzen zijn p.p.  
 
LUNCH  - BRUNCH 
Sandwiches (aan te bevelen: 2,5 p.p.)  p.s. € 4,50  
Klein kopje soep  € 3,25  
Kipsaté spiesje met brood  € 7,50 
Prijzen zijn p.p.  
 
 
RECEPTIEARRANGEMENT  
1,5 uur inclusief: onbeperkt drankarrangement € 16,50*  
hapjes: 2 rondes, 1 x warm 1 x koud   
* inclusief zoutjes en nootjes op tafel 
Prijzen zijn p.p.  
 


