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DINERKAART

VOORGERECHTEN
Sashimi van tonijn en zalm
met zoetzure wortel en soya                     14,50

Burrata met artisjok-truffelcrème en
gemarineerde wilde tomaat (V)                 11,50

Dim Sum proeverij van Japanse 
lekkernijen (kip, vis en vega) met 
huisgemaakte soyadip 10,50 

Carpaccio met truffelmayonaise en
Parmezaan  11,50

Lekker eten bij Julie’s diverse 
voorgerechten om te delen p.p. 15,00 

SOEP
Pomodori tomatensoep 6,00

Soep van Julie’s 
wisselende soep van de dag v.a.   6,50 

STARTER
Littly Tasty’s verschillende luxe, kleine 
hapjes geserveerd op crostini’s (10st.)    13,00

Broodplankje Julie’s met 
huisgemaakte smeersels
(glutenvrij-brood +1,50)                           5,00

HOOFDGERECHT
Om u te blijven verrassen en te kunnen 
werken met seizoensproducten vindt u 
onze hoofdgerechten op de krijtborden

Vis van de markt. Wij serveren uitsluitend
verse vis van de afslag                

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

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

KIDS
Wij hebben een speciale kinderkaart voor 
onze kleine gasten. 

DESSERT
Witte chocolade cheesecake met 
roodfruit en honing-yoghurtijs                   8,00

Short cake met caramel, chocolade
en pindacrunch                                         8,00

IJscoupe Julie’s 3 bollen ijs van
Ci Vediamo met slagroom                            7,00 

Scroppino citroen-ijs met Prosecco
en Vodka                                                   8,00

Frappé ijskoude koffie met vanille-ijs,
slagroom en chocoladesaus                       5,50 

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

Wij serveren dagelijks ons diner
van 16:30 tot 19:15 en van 19:30 tot einde
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MAALTIJD SALADES
Poké bowl tonijn, zalm, avocado, 
sushirijst, Kikkoman dressing en wakamé   18,75                                                                              

Carpaccio met truffelmayonaise en
Parmezaan                                                16,50

Vegan bowl falafel, tabouleh, kropsla,
zongedroogde tomaat, zoetzuur, 
komkommerlinten en pompoenpitten     16,00 

Burrata met artisjok-truffelcrème en
gemarineerde wilde tomaat (V) 16,00

SOEP & SALADE
Combineer een salade naar keuze met
een heerlijke dagsoep                               18,00
(in combinatie met Poké bowl +3,00)

Wij serveren DAGSOEP of TOMATENSOEP

PLATES
Kipsaté met atjar salade, cassave
kroepoek en pindasaus                             15,50
                                                                
Classic Burger van Iers Black Angus 
Rund met bacon, cheddar en
Julie’s saus                                                15,50

Vega Burger met tomaat, augurk, kropsla
en truffelmayonaise   15,50 
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met friet en salade

Paddenstoelen ravioli met verse
groenten en pesto-roomsaus 16,00

JULIE’S SPECIALS
High WINE                                                 32,50
Ontvangst met glas prosecco met een crostini,
een luxe plateau van diverse hartige hapjes
met een mooi glas wijn. Wij sluiten af met
een zoete verwennerij inclusief dessertwijn                            
                                                                 
High BEER                                                 32,50
Ontvangst met glas bier met een crostini, een 
luxe plateau van diverse hartige hapjes met een
bijpassend speciaalbier. Wij sluiten af met
een zoete verwennerij inclusief mooi glas bier  

Borrel BOX                                               17,50
Een lekkere borrelbox met bitterballen van 
Grootmeester, nachos, Parmaham, crostini’s 
en brood met dip. (Ook take away) 

KOFFIE SPECIALS
Met een scheutje...
Irish Coffee, French Coffee, Kiss of Fire,
Italian Coffee en Mexican Coffee,
Baileys Coffee en veel meer...                      7,50                                                                        

Caramel Creation grote caramel
cappuccino met caramel treat                     5,00                            

Vanilla Fantasy vanille latte macchiato         5,00

Thee voor twee
grote pot thee met lekkernijen   12,50

Koffiesweets schaaltje lekkers                      6,00

Diverse soorten gebak                          v.a. 4,25

Vegan gebak van Miss Bean                         4,50
(100% Bio en Vegan)


