
SIDES
Groente van het seizoen  4.5
Ovenkrieltjes                      3
Verse friet met mayonaise 3.5
Seizoenssalade 3.5

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

All day Breakfast met croissantje, yoghurt met  
vers fruit, scrambled eggs, broodje met beleg,  
verse jus en Barista koffie  12.95

Tuna-melt, tonijnsalade met gesmolten kaas  
en jalapeño-salsa 8

Grootmeester rundvlees kroketten (2 stuks) 
met brood en mosterd 8

Happy vegan met geroosterde groenten  
en hummus   8.5
Met kip + 2.5 

Bietenwrap geitenkaas met pecannoten,  
zoetzuur en honing  9.75

Carpaccio met truffelmayonaise,  
pijnboompitten en Parmezaan  10.25

Clubsandwich boeren kipfilet met bacon,  
tomaat, komkommer en een eitje 10

Uitsmijter ham en kaas  8
Extra met spek + 0.75

Boerenomelet 3 eitjes met diverse groenten, 
champignons en kaas                           8.5

Tot 17.00 uur te bestellen L
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BOWLS
Poké bowl van tonijn, zalm, avocado,  
sushirijst, Kikkoman dressing   18.75

Taco bowl met rijst, avocado, sla, tomaten- 
salsa, zwarte bonen en tortilla chips  14
Met Mexicaans gekruide rundvleesreepjes + 5.5

Vegan bowl met kerrie aardappels, hummus, 
tuinboontjes, kokos en geroosterde paprika     16

Geitenkaas bowl met pecannoten,  
balsamico, sla en vijgenjam 16.5

PLATES 
Kipsaté met atjar salade, cassave kroepoek en  
pindasaus  15

Classic Burger van Iers Black Angus Rund  
met bacon, cheddar, kropsla en Julie’s saus  15

Tournedos (160gr) met seizoensgroentes en jus 23 

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

SOEP
Soep van Julie’s  
wisselende soep van de dag        6.95

SOEP &
SANDWICH

Combineer een sandwich 
naar keuze met heerlijke 
dagsoep  12.5

COMBI

KLEINE TREK
Yoghurt met vers fruit en granola 6.5
Tosti boerenham en / of kaas 5.5
Tosti Tuna-melt met jalapeño-salsa 7
Tosti geitenkaas met honing-vijgenjam 7
Croissantje met roomboter en jam  4
Scone met clotted cream en marmelade 5.5

JULIE ’S              LUNCHMENU 
3-gangen 

lunchmenu 

30 p.p. 

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


