TAKE AWAY & DELIVERY
Bestel telefonisch: 072-581 30 65 of via
onze website: www.restaurantjulies.nl

THUIS UIT ETEN MENU 29.

5

Runder carpaccio met truffelmayonaise en Parmezaan
Of
Sashimi van licht geroosterde tonijn
**
Julie’s soep + 3,95

**

Vis van de markt met bijpassend garnituur
Of
Steak van de week met bijpassend garnituur
**
Duo van huisgemaakte shortcake & cheesecake

Runder carpaccio met truffelmayonaise
en Parmezaan

12,5
9,5

JULIE’S MENU

Vis van de markt met bijpassend
garnituur

18,5

Steak van de week met bijpassend
garnituur

19,5

Truffelrisotto met groenten, Parmezaan
en pijnboompitjes

13,5

Stoof van Kalfssukade met rode kool,
aardappelpuree, stoofpeer en eigen jus

19,5

Poké bowl met tonijn, zalm, stickysushirijst, wakamé en kikkomandressing

15,5

Carpaccio salade met truffelmayonaise,
Parmezaan en brood met dip
14,5
Paddenstoelen ravioli met verse
groenten en pesto-roomsaus

Keuze uit wit of bruin boerenlandbrood
Broodje carpaccio met truffelmayonaise
en Parmezaan
8,5
2 kroketten van Grootmeester
met mosterdmayonaise

7,5

Broodje geitenkaas met pecan,
vijgenjam en balsamicosiroop

8,5

Broodje warme beenham met
mosterdmayonaise

7,5

Salade carpaccio of geitenkaas
met brood & dip

14,5

Julie’s soep wisselende soep van de dag 3,95

VOORGERECHTEN
Sashimi van licht geroosterde tonijn
met wasabi ingelegde gember en
Kikkomandressing

LUNCH BROODJES

14,5

Classic Burger van Iers Black Angus
rund met bacon, cheddar, Juliessaus en friet 14,5
Vega Burger met truffelmayonaise,
zoetzure groenten en friet

14,5

Kipsaté met atjar salade, cassave
kroepoek, pindasaus en friet

14,5

Verse friet met mayonaise

3,25

KIDS!

Patatje met kroket, kipnugget of frikadel
en een ijsbeker! 5.5

ook BARISTA KOFFIE to go!
FLES WIJN?!
Wij hebben diverse heerlijke wijnen (koud)
staan! V.a. 9.5 per fles

BITES

Bitterballen of bitterganituur (10 st)
Nachos uit de oven met dip

7,5
7,5

HIGH TEA / ONTBIJT

graag één dag van tevoren reserveren.
High Tea-to-go met scone, zoete lekkernijen,
luxe sandwiches, en leuke theesoorten
17,5
‘‘Ontbijt op bed’’ pakket: croissant, yoghurt met
granola, luxe broodjes, verse jus en thee
12,5

DESSERT

Duo huisgemaakte shortcake & cheesecake 5

Restaurant Julie’s: Breelaan 6, 1861 GE Bergen - Telefoon: 072-581 30 65 - Email: info@restaurantjulies.nl

TAKE AWAY SPECIALS
ONTBIJT op BED 12.121212
5 p.p.

HIGH TEA 17.

5 p.p.

Croissantje met jam & roomboter,
yoghurtje met granola, luxe broodjes,
verse jus d’orange & goedemorgen Thee

Een tafel vol gezellige hapjes en
heerlijke theesoorten. Geniet van de
High tea van Julie’s bij je thuis!

WEEKSPECIALS

Scone met marmelade en clotted
cream, zoete lekkernijen, cheesecake,
chocolaatjes en nog veel meer!
2 luxe sandwiches p.p.

12.5 p.p.

Maandag Visdag

Ben jij ook zo dol op vis?
Elke maandag visdag bij Julie’s

Vega Favourites Tuesday

10.- p.p.

Dolle Donderdag

12.5 p.p.

* Truffelrisotto
* Paddenstoelen ravioli
* Vega burger

* Kipsaté met friet en salade
* Hamburger met friet en salade

5 p.p.

De High Wine beleving voor thuis! De
High Wine bestaat uit: lekkere hapjes in
combinatie met 3 heerlijke bijpassende
wijnen.
AMUSE en CAVA
Spaanse Bruchetta | pesto | tomaat
SOEP wisselende soep van Julie’s
PLATEAU * met RODE én WITTE wijn
Een combinatie van kleine, koude gerechtjes om te delen!

Uit te breiden met:
* Extra scone met clotted cream
en marmelade
* Croissantje met jam en boter
* Extra sandwich (2 stuks)
* Soep van Julie’s
* Roodfruit shake 0,5L

HIGH WINE 29.

2,95
2,95
4,5
3,95
6,5

Vanaf 30,- bezorgen wij gratis en
anders zijn de bezorgkosten 2,5
In het dorp Bergen gratis bezorging!

WARM GERECHT (+ 5)
Risotto | pijnboompitten | Parmezaan | rucola
of
Paddenstoelen ravioli | groenten | pesto-roomsaus
SGROPPINO home shaked
Home shaked l Prosecco | Vodka | Vanille ijs | Citroen ijs

Wij hebben ook een High Beer!

Bestel telefonisch via: 072-5813065 of via de website: www.restaurantjulies.nl

