Vanavond vieren wij... iets of misschien wel helemaal niets maar
we zijn allemaal gezellig hier bij Restaurant Julie’s omdat het
kan en omdat wij het leuk vinden dat jullie er zijn! Geniet van
een biertje of glas wijn of fles of zes ;).
WINE & BITES

WIJNKAART
We hebben een brede selectie van heerlijke open wijnen voor jullie. Daarnaast biedt onze wijnkaart een
aantal mooie “pareltjes” voor een hele leuke prijs. We helpen je met alle liefde met het vinden van een
mooie en lekkere wijn die je niet snel zult vergeten!

OPEN WITTE WIJNEN

glas

fles

Héritage du Baron Louis Blanc Sec- Frankrijk - Sud Ouest
Druif
Colombard - Ugni Blanc
Smaak 	Lekker licht en verfrissend, bloemig
en uitgesproken geurig. Appel, peer en meloen
Advies 	Aperitief, lunch, salades, lichte visgerechten

3,95

20,50

Kiwi Cuvee - Frankrijk - Loire
Druif
Sauvignon Blanc
Smaak
Frisgeurig, tonen van citrusfruit en kruisbes
Advies
Aperitief, salade geitenkaas, visgerechten

4,25

24,50

Sutton Hill - Australië - Adelaide
Druif
Chardonnay BIO
Smaak 	Lichte vanille houttonen, lichtgeel, stevig
milddroog, tonen van exotisch fruit
Advies
Voorgerechten met vis, wit vlees

4,75

26,50

Julie’s Lievelingswijn wit
Een prachtig glas wijn! Passend bij het seizoen, met veel zorg
uitgekozen. Echt een glas om te genieten!

5,50

30,50

3,95

20,50

4,25

24,50

5,50

30,50

OPEN RODE WIJNEN
Campo Di Marzo - Italië - Puglia
Druif
Negroamaro - Cabernet Sauvignon
Smaak
Soepele rode wijn, rood fruit, vriendelijk
Advies
Aperitief, voorgerechten met vlees, gevogelte
Embeleso - Spanje - Requena
Druif
Tempranillo
Smaak
Elegant, kruidige afdronk
Advies
Wit vlees en gevogelte, carpaccio
Julie’s Lievelingswijn rood
Een prachtig glas wijn! Passend bij het seizoen, met veel zorg
uitgekozen. Echt een glas om te genieten!

WIJNKAART WIT
De wijnkaart is in samenwerking met Sander Rijke van de Gouden Ton tot stand gekomen.
Sander Rijke heeft de Gouden Ton sinds 1 jan 2015 maar zit al velen jaren in het wijnvak. De Gouden Ton
heeft inmiddels al 10 winkels waarvan wij er 1 onze buren mogen noemen, gevestigd aan de Jan
Oldenburglaan vlak naast Restaurant Julie’s.
De Gouden Ton importeert al haar wijnen zelf. Al sinds 1980 werken ze samen met diverse producenten
van over de hele wereld. Ook leuk! Sander maakt sinds kort zijn eigen Gin uit de Bergense Duinen,
Birchwood. Ook van deze Gin kunt u genieten in bij restaurant Julie’s.

				
fles
Ilauri, ‘Tavo’ - Italië - Veneto 		24,50
Druif
Pinot Grigio
Smaak
Limoenschil, oranjebloesem, peer en mango
Advies
Salades, wit vlees, gevogelte
Bellow’s Rock- Zuid Afrika - Coastal Region		27,50
Druif
Chenin Blanc - Viognier
Smaak
Tropisch fruit, rijpe meloen. lange afdronk
Advies
Romige visgerechten, vissalade
Misty Cove - Nieuw-Zeeland - Marlborough		29,50
Druif
Sauvignon Blanc
Smaak
Appel, frisdroog
Advies
Schelpdieren, geitenkaas
Gustave Lorentz - Frankrijk - Elzas		
Druif
Pinot Blanc blanc Réserve
Smaak
Heerlijk opwekkend met een stuivend bouquet van fris wit fruit.
Advies
Visgerechten en witvlees

KLIMAATKAST GEHEIMEN

32,50

We hebben nog een paar mooie flessen witte wijn voor u koud staan; de geheimen van de klimaatkast
van Julie’s zoals een Chablis, Meursault, Pouilly Fumé? Vraag onze Julie’s naar de klimaatkastgeheimen
en wij helpen u graag met het vinden van een bijzondere fles wijn!

WIJNKAART ROOD

fles

Castillo de Molina - Chili - Maule Valley		24,50
Druif
Syrah
Smaak
Fruitige, kruidige, cassis, pruimen, chocolade en vanille
Advies
Bij rood vlees, wild en harde kazen
ENATE Tinto - Spanje - D.O. Somontano		27,50
Druif
Cabernet sauvignon – Merlot
Smaak
Tonen van rood fruit, kruidig
Advies
Aperitief, rode vleesgerechten
Barbera d’Asti Cosetti DOCG - Italië - Piemonte		29,50
Druif
100% Barbera
Smaak
Traditionele entrees, wit en roodvlees, medium gerijpte half harde kazen
Advies
Medium body elegant, aromatisch
7 Castillos – Spanje - Rioja Crianza 		32,50
Druif
Tempranillo
Smaak
Volle, elegante beleving, complex met houtrijping
Advies
Stoofvlees, stevige vleesgerechten en gerijpte kazen

ROSÉ WIJNEN
Eclat Camille - Frankrijk - Vin Pays d’Oc
Druif
Grenache
Smaak
Frisfruitig, bloemig met een hint van aardbei
Advies
Aperitief, voorgerechten plateau, lichte visgerechten
No Sex for Butterfly - Frankrijk - Rhône
Druif
Syrah BIO
Smaak
Vol krachtig met geur van aardbei en framboos
Zacht frisse afdronk met hint van citrus en lavendel
Advies	Aperitief, voorgerechten plateau, rosé vleesgerechten

WIJNKELDER GEHEIMEN

glas

fles

3,95

20,50

32,50

We hebben nog een aantal hele mooie wijnen voor u staan; de geheimen van de klimaatkast van
Julie’s! Denk aan een Barrolo, Amarone, Cote du Rhône of een mooie Bordeaux. Vraag onze Julie’s
naar de klimaatkastgeheimen en wij helpen u graag met het vinden van een bijzondere fles wijn!

MOUSSEREND
Pronol Prosecco - Italië - Veneto
Druif
Glera
Smaak
Witfruit, fris
Advies
Aperitief, feestelijke aangelegenheid

glas

fles

5,75

25,00

Taittinger Brut - Frankrijk - Champagne
Druif
Chardonnay, Pinot Noir
Smaak
Zachtdroog, stevig maar toch fruitig
Advies
Aperitief, feestelijke aangelegenheid

DESSERT WIJNEN
Domain Beaulieu - Frankrijk - Sud-Ouest
Druif
Gros Manseng (wit)
Smaak
Tropisch fruit, vol en rijk
Advies
Alle desserts, ook lekker bij kaasjes!

69,50

glas

1/2 glas

5,75

3,50

Wij werken met een wisselende rode dessertwijn, vraagt u ons naar een passend glas bij uw dessert.
We schenken u iets moois!

