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

TAKE AWAY & DELIVERY  

VOORGERECHTEN
Sashimi van licht geroosterde tonijn
met wasabi ingelegde gember en  
Kikkomandressing 12,5

Runder carpaccio met truffelmayonaise  
en Parmezaan   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  13,5
en pijnboompitjes 

Stoof van Kalfssukade met rode kool, 
aardappelpuree, stoofpeer en eigen jus    19,5                                      

Poké bowl met tonijn, zalm, sticky-
sushirijst, wakamé en kikkomandressing  15,5

Carpaccio salade met truffelmayonaise, 
Parmezaan en brood met dip 14,5

Paddenstoelen ravioli met verse 
groenten en pesto-roomsaus  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

ook BARISTA KOFFIE to go! 

KIDS!
 Patatje met kroket, kipnugget of frikadel 

en een ijsbeker! 5.5

DESSERT
Duo huisgemaakte shortcake & cheesecake  5

THUIS UIT ETEN MENU 27.5

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

LUNCH BROODJES 
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 14,5
met brood & dip 

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

FLES WIJN?! 
Wij hebben diverse heerlijke wijnen (koud) 

staan! V.a. 9.5 per fles

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

Bestel telefonisch: 072-581 30 65 of 
per e-mail: info@restaurantjulies.nl

BITES
Bitterballen of bitterganituur (10 st)  7,5
Nachos uit de oven met dip  7,5


