
MENUKAART 

vegetarisch  vegan vegetarisch  vegan 



Groente van het seizoen  4.5
Ovenkrieltjes                      4.5
Verse friet met mayonaise 3.5
Seizoenssalade 3.5

SIDES
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BOWLS
Poké bowl van tonijn, zalm, avocado,  
sushirijst en Kikkoman dressing   19.5

Vegan bowl met crispy tempeh, quinoa,  
kikkererwt, cashew en citrus vinaigrette     15.5

Beef bowl met taugé, nootjes, sesam, edamame
en sojadressing 17
 
 

PLATES 
Kipsaté met pickles, seroendeng, cassave  
en pindasaus  15

Julie’s Beef Burger met bacon, cheddar,  
Juliesdip en koolsalade  15.5

Tournedos (160gr) met seizoensgroentes en jus 27.5 

Wilt u graag een aardappelgarnituur of salade bij uw 
gerecht? Kijk bij de SIDES voor de opties.

SOEP
Soep van Julie’s  
wisselende soep van de dag        7.5

Pomodori tomatensoep     6.95

                                                  
                                  Broodjes met ♥  + 3

SOEP &
SANDWICH

Combineer een sandwich 
naar keuze met een van onze 
heerlijke soepen  12.5

COMBI

KLEINE TREK
Griekse yoghurt met walnoot, honing en fruit 6.75

Panini boerenham en / of kaas 5.5
Panini brie met noten en tomaat   7
Met Parmaham + 2
Panini kiprollade met kaas en chilisaus 7.5
Croissantje met jam en roomboter 4
Scone met clotted cream en marmelade 5.5

BROODJES
BROOD maak een keuze uit: Boerenlandbrood wit  
of bruin of gluten-lactosevrij brood (+1.5)

Breakfast (Tot 12.00 uur te bestellen)  

Griekse yoghurt met walnoot, honing en fruit,  
egg & avocado, croissantje met jam en boter,  
verse jus en Barista koffie 15
Met zalm + 4.5

Tuna-melt tonijnsalade met gesmolten kaas  
en jalapeño-salsa 8.5

Grootmeester rundvlees kroketten (2 stuks) 
met brood en mosterd 8.5

Beef sandwich met taugé, sesam, nootjes,  
edamame en soja dressing ♥ 12

Veggie sandwich met gegrilde groentes,  
muhammara, champignons en radijs   9.5
Met kip + 2.5
 
Flatbread falafel met rode kool, pickles en
tzatziki    9.75

Carpaccio met limoenmayonaise,  
pijnboompitten en Grana Padano ♥ 12

Clubsandwich kip rollade van Ackermann  
met bacon, tomaat, komkommer en een eitje ♥ 12

Uitsmijter naturel  8.5
Met kaas+ 0.5  met ham+ 0.75  met spek+ 0.75

Egg & avocado toast scrambled egg,  
smashed avocado en cherry’s  ♥                     11.5

Gerookte zalm met pickles, limoenmayonaise,  
tuinkers ♥                    13.5

JULIE ’S              LUNCHMENU 
3-gangen 

lunchmenu 

32.5 p.p. 
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STEL ZELF JE GERECHT SAMEN:

BITES

Little Tasty’s verschillende kleine, luxe  
hapjes geserveerd op crostini’s (10 stuks) 13

Broodplankje Julie’s met olijfolie en
Juliesdip   5.5
(gluten-lactosevrij brood + 1.5) 

Nacho chips uit de oven met kaas, 
salsa, bosui en crème fraîche dip 7.5

Bitterballen  8 stuks  6.75

Bittergarnituur 10 stuks 8.75

Kaastengels 6 stuks  8

Groentekroketjes 6 stuks   8.5

Falafelballetjes 6 stuks met tzatziki   7

JULIE ’S 
BORRELPLATEAU

Luxe borrelplank met warme  
en koude borrelhapjes

17.5 

Yoghurt met vers fruit (Tot 17.00 uur te bestellen)  4.5

Broodje jam  (Tot 17.00 uur te bestellen)  4

Broodje kaas (Tot 17.00 uur te bestellen)  4

Mini tomatensoep met broodje  3.95

Poffertjes met boter & suiker 5.5

STAP 1 
- Kroket of frikadel of kipnuggets 7.5
- Stukje kip 8.5
- Stukje vis 10.5

 STAP 2
 Groentes of tomaatjes/komkommer

STAP 3
Frietjes of aardappeltjes 

      GEZELLIG  
        LUNCHEN , 
      BORRELEN OF  
         DINEREN BIJ   
       JULIE ’S

 TOETJE?! 
 

Kinder IJscoupe 
2 bolletjes ijs met smarties en 

slagroom
Kies zelf je smaken! 

5.5



WE LOVE TO 
MAKE NEW FRIENDS

Bent u onze vaste gast?  
Dan verdient u een vriendenpas!  

Bij elk bezoek spaart u punten, elke euro is 1 punt. 
Deze punten kunt u inwisselen voor  

heerlijke koffie, lunch of diner!  
Vraag een van onze medewerkers.

Wij letten op wat er in de afvalbak verdwijnt; We serveren niet  
te grote porties, bijvragen mag altijd. Een doggy bag mag ook!  
Zo gooien we niet teveel weg. Groenten halen wij zoveel 
mogelijk van boeren uit de regio. Zo maken wij de regio sterk  
en hoeven ze geen vervuilende weg af te leggen.

We hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat er vooral veel friet 
en side salade in de prullenbak verdwijnt. Dat is de reden dat we 
ervoor kiezen om friet en salade niet standaard erbij te serveren. 
Wilt u graag genieten van onze heerlijke verse friet? Bestel die 
dan extra. 

WASTE MANAGEMENT

HIGH TEA 25 p.p.

Julie’s serveert een heerlijke High Tea die net even anders is. Niet  
traditioneel maar wel heel erg lekker en gezellig! Met soep, 
sandwiches en lekkere zoete hapjes. Daarnaast serveren we leuke 
theesoorten van Peeze en verse ingrediënten zoals gember en 
muntthee. Een middag heerlijk smullen dus! ‘That’s the Julie’s Feelin’

U kunt ook kiezen voor Fabulous High Tea met een glas Prosecco! 29.5 p.p.

HIGH WINE 36 p.p.

Onze High Wine is een gezellige proeverij van verschillende wijnen 
én lekkere hapjes! De High wine wordt gestart met een glas 
Prosecco en een luxe crostini. Daarna volgt het High Wine-plateau 
vol lekkere hartige hapjes en een soepje met 2 bijpassende 
wijnen. Maar dat is nog niet alles want we serveren óók nog een 
heerlijke scroppino als dessert. Het idee is om de verschillende 
lekkernijen met de verschillende wijnen te combineren en zo 
mooie wijn/spijs combinaties te ontdekken. Geniet ervan!

DUURZAAMHEID
Julie’s vindt het belangrijk bij te dragen aan een betere wereld  
voor iedereen. Wij koken met liefde en selecteren onze 
leveranciers met zorg. We kiezen zoveel mogelijk duurzame  
en verantwoorde producten!

Kies ook eens voor een vegetarische optie. Lekker, gezond en 
duurzaam. Wij hebben onze kaart zo samengesteld dat wij u 
verrassen met verschillende vega opties.

  staat bij ons voor Vegetarisch
  staat bij ons voor Vegan 

MET EEN GROEP
wat leuk dat u met een groter 

gezelschap bij ons wilt komen lunchen  
of dineren. Wij hebben diverse  
leuke groepsmenu’s of lunch - 

arrangementen om van te  
genieten met elkaar. Vraag een   

van onze medewerkers. 
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Little Tasty’s verschillende kleine, luxe hapjes  
geserveerd op crostini’s (10 st.) 13

Broodplankje Julie’s met olijfolie en Juliesdip  
(gluten-lactosevrij brood + 1.5)  5.5

Falafelballetjes 6 stuks met tzatziki   7
 
Kijk bij onze BITES of VOORGERECHTEN, hier staan 
ook lekkere gerechtjes om uw avond mee te starten!

SOEP

Soep van de Julie’s  
wisselende soep van de dag  7.5

Pomodori tomatensoep  6.95

D I N E R

VOORGERECHTEN

Vitello tonnato met radijs, gemarineerde tomaat, olijf
en tonijnmayonaise 12.5

Pompoen carpaccio met muhammara tapenade, waterkers,
ricotta en hazelnootjes    9.25

Thaise gamba’s met kokos, curry, taugé en flatbread  13.5

Tonijn tataki met sesam-szechuan korst, pickles, wasabi en
soja dressing    15
 
Steak tartaar met cornichon, foccacia krokantje, pickled
red onion en dragonmayonaise  13.5

Grieks spinazie taartje met feta, filo, rucola en  
pijnboompitten    8.75

 Allergieën of  
dieetwensen? 

 
Onze bediening kan u uitgebreid  

adviseren over allergenen en  
de keukenbrigade speelt  
hier op een smakelijke  

wijze op in!



JULIE ’S 
SURPRISE PLATEAU

Te bestellen vanaf 2 personen

12.5 p.p. 

KOFFIE
SWEETS

Schaaltje met luxe  
bonbons en lekkers

6.5 

HOOFDGERECHTEN 
Vis van de markt. Elke dag verse vis 
van het seizoen geserveerd met een mooi garnituur

Meat special. Elke week serveren wij u een 
wisselend vleesgerecht van het seizoen

Vega special. Een wisselend vegetarisch gerecht 
met groenten van het seizoen  

Tournedos (160gr) zoete aardappel rösti, groenten en jus 27.5

Julie’s Beef Burger met bacon, cheddar, Juliesdip 
en koolsalade 15.5

Kipsaté met pickles, seroendeng, cassave en pindasaus  15

SIDES
Groente van het seizoen  4.5
Ovenkrieltjes  4.5
Verse friet met mayonaise 3.5

Broodje met dip 2.75

Seizoenssalade  3.5

D I N E R

Hoofdgerechten te bestellen vanaf 17.00 uur

KOFFIE SPECIALS
Met een scheutje...
Irish coffee, French coffee, Kiss of Fire,  
Italian coffee, Mexican coffee en  
Baileys coffee  8.5

Caramel Creation grote caramel cappuccino  
met caramel treat  5.25

Vanilla Fantasy vanille latte macchiato  
met lekkernij 5.25

Thee voor twee grote pot thee  
met lekkernijen!  16

Diverse gebak, kijkt u in de vitrine              v.a.  4.5
Lekker met slagroom + 0.75

Likeurtje bij de koffie? v.a. 4.5

DESSERT

Sticky toffee pudding met appelchips,  
toffee saus en vanille-ijs 8.5

Blauwe bes dessert met pannacotta, fruitgel, 
merengue en ijs 8.5

IJscoupe Julie’s 3 bollen ijs van Ci Vediamo  
met slagroom 7

Scroppino citroen-ijs met Prosecco en Vodka 8

Frappé ijskoude koffie met vanille-ijs en 
slagroom 7.5

BOWLS
Poké bowl van tonijn, zalm, avocado, sushirijst en 
Kikkoman dressing    19.5

Vegan bowl met crispy tempeh, quinoa, kikkererwt, cashew en 
citrus vinaigrette    15.5
 
Beef bowl met taugé, nootjes, sesam, edamame en sojadressing 17

Wilt u graag een aardappelgarnituur of salade bij uw hoofdgerecht?  
Kijk hieronder bij de SIDES voor de opties.
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OM U TE BLIJVEN 
VERRASSEN EN TE   

KUNNEN WERKEN MET  
SEIZOENS PRODUCTEN VINDT  

U DE D A G P R I J S D A G P R I J S  
OP DE KRIJTBORDEN. 



www.restaurantjulies.nl


