MENUKAART
JULIE’S DRIE-GANGEN MENU 30,Runder carpaccio, truffelmayonaise en Parmezaan
Of
Sashimi van licht geroosterde tonijn
of
Samosa’s met noordzee krab en raita dip
of
Ceviche van vis met basilicum-paprika salsa
**

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

VOORGERECHTEN

Taco bowl met rijst, avocado, sla,
tomatensalsa, zwarte bonen en
tortilla chips

14
Met Mexicaans gekruide rundvleesreepjes + 5,5

Classic Burger van Iers Black Angus
rund met bacon, cheddar, Juliessaus en friet

15,5

Vega Burger met truffelmayonaise,
zoetzure groenten en friet

15,5

Kipsaté met atjar salade, cassave
kroepoek, pindasaus en friet
Verse friet met mayonaise

14,5
3,5

LUNCH BROODJES

Keuze uit wit of bruin boerenlandbrood

Sashimi van licht geroosterde tonijn
met wasabi ingelegde gember en
Kikkomandressing
12,5
Runder carpaccio met truffelmayonaise en Parmezaan

9,5

Samosa’s gevuld met noordzee krab
en raita dip

9

Ceviche van vis met een basilicumpaprika salsa

8,5

Broodje carpaccio met truffelmayonaise en Parmezaan

10,25

2 kroketten van Grootmeester
met mosterdmayonaise

8

Bietenwrap geitenkaas pecannoten,
zoetzuur en honing
9,75
Tuna-melt, tonijnsalade met gesmolten
kaas en jalapeño-salsa
8
Salade carpaccio of geitenkaas

16,5

Julie’s soep wisselende soep v/d dag 6,95

JULIE’S MENU

Vis van de markt met bijpassend
garnituur
Dagprijs
Steak van de week met bijpassend
garnituur
Dagprijs
Truffelrisotto met groenten, Parmezaan
en pijnboompitjes
14,5
Vegan bowl met kerrie aardappels,
hummus, tuinboontjes, kokos en
geroosterde paprika

Carpaccio salade met truffelmayonaise,
Parmezaan en brood met dip
16,5

16

Poké bowl met tonijn, zalm, sticky-sushi
rijst, wakamé en kikkomandressing
18,75

KIDS!

Patatje met kroket, kipnugget of frikadel
en een ijsbeker! 7.5

BITES

Bitterballen of bitterganituur
Nachos uit de oven met dip

7,5
7,5

DESSERT

Duo huisgemaakte shortcake & cheesecake 7,5
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