JULIE’S SHARED DINING

STARTERS
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

Nacho chips uit de oven met kaas, salsa, bosui en
crème fraîche dip
Julie’s lekker eten een combinatie van verschillende
voorgerechtjes op één plateau!

Geniet van onze Julie’s dining gerechtjes.
Kleine gerechtjes, formaat tussengerecht, om samen te delen of
om als voorgerecht te bestellen.

7.5
p.p. 15

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

6.95

Samosa’s gevuld met noordzee krab en raita dip

7

Duivelspotje met gamba’s, knoflook, Spaanse peper
en Pan Catalan

8.5

Dungesneden tonijn met een soya kletskop en
ponzu dressing

11

Moussaka met knoflook bechamel en een champignon
beignet

8.5

Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaan 9.5

Voor de kleintjes
hebben we een
speciale kinderkaart,
vraag de bediening!

JULIE’S
LEKKER
ETEN
15 p.p.

Heeft u allergieën of dieetwensen?
Onze bediening kan u uitgebreid adviseren over allergenen en
de keukenbrigade speelt hier op een smakelijke wijze op in!

Arancini van truffelrisotto met een dip van salsa verde

7.5

Ceviche van vis met een basilicum-paprika salsa

8.5

Lamsrump met teriyaki en gegrilde groene asperges

9

Geitenkaas brulée met vijg en noten

9

Garnalenkroketjes (4) van Hollandse garnalen

6

JULIE’S
SHARED DINING
6 dining gerechtjes om te delen.
Laat je verrassen door de chef!
v.a. 2 personen
27.5 p.p.

DINER

DINER

Hoofdgerechten te bestellen vanaf 17.00 uur

HOOFDGERECHTEN

OM U TE BLIJVEN
VERRASSEN EN TE
KUNNEN WERKEN MET
SEIZOENSP RODUCTEN VINDT
U DE D A G P R I J S
OP DE KRIJTBORDEN.

JULIE’S DESSERT
PLATEAU

DESSERT

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

Crema Catalana met perencompôte
en citroen

8

Steak van de week. Elke week serveren wij u een
wisselend vleesgerecht van het seizoen

Aardbeien tiramisu met kokosvlokken en
chocolade-ijs

8

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

Julie’s dessert plateau een plateau
van verschillende dessertgerechtjes

Tournedos (160gr) met seizoensgroenten en jus

23

Classic Burger van Iers Black Angus Rund met bacon,
cheddar, kropsla en Julie’s saus

15

Kipsaté met atjar salade, cassave kroepoek en pindasaus

15

Wilt u graag een aardappelgarnituur of salade bij uw hoofdgerecht?
Kijk bij de sides voor de opties.

Taco bowl met rijst, avocado, sla, tomatensalsa,
zwarte bonen en tortilla chips
Met Mexicaans gekruide rundvleesreepjes + 5.5

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

18.75

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

8.5

14

Caramel Creation grote caramel cappuccino
met caramel treat

5.25

Vanilla Fantasy vanille latte macchiato
met lekkernij

5.25

Vegan bowl met kerrie aardappels, hummus,
tuinboontjes, kokos en geroosterde paprika

16

Geitenkaas bowl met pecannoten, balsamico, sla en vijgenjam

16.5

Thee voor twee grote pot thee
met lekkernijen!
Diverse gebak, kijkt u in de vitrine
Lekker met slagroom +0.75

SIDES
Groente van het seizoen
Ovenkrieltjes

Likeurtje bij de koffie? v.a.
4.5
3

Verse friet met mayonaise
Seizoenssalade

12

KOFFIE SPECIALS

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

p.p.

12 p.p.

3.5
3.5

13.5
v.a. 4.5
4.5

KOFFIE
SWEETS
Schaaltje met luxe
bonbons en lekkers
6.5

DESSERTS & KOFFIESPECIALS

DINER

