
WIJNKAART

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 ;). 



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  3,95  20,50 
Druif  Colombard - Sauvignon Blanc
Smaak   Lekker licht en verfrissend, opwekkend, appel, peer,
 meloen en abrikoos
Advies   Aperitief, lunch, salades, lichte visgerechten 

Le Jardin- Frankrijk - Loire  4,25 24,50
Druif  Sauvignon Blanc
Smaak  Opfrissend karakter, kruisbessen, groene appels, meloen,
 ietsje mineralen en rijk aan tropisch fruit
Advies  Aperitief, sandwiches, salades, geitenkaas

Sutton Hill - Australië - Adelaide 4,75  26,50
Druif  Chardonnay 
Smaak  Tonen van exotisch fruit, middelzwaar, milddroog 
 en een vleugje vanille in de afdronk
Advies Voorgerechten met vis, wit vlees

Julie’s Lievelingswijn wit 5,50 30,50 
Een prachtig glas wijn! Passend bij het seizoen, met veel zorg
uitgekozen. Echt een glas om te genieten! 

OPEN RODE WIJNEN
Campo Di Marzo - Italië - Puglia 3,95  20,50
Druif  Negroamaro 
Smaak Krachtig, kruidig, tamelijk droog qua stijl  
 met een typerend licht bittertje in de afdronk.
Advies  Pasta, varkensvlees, licht wild en harde kazen.

Embeleso - Spanje - Requena
Druif Tempranillo  4,25  24,50
Smaak Een droge, helderrode wijn met een frisse,  
 fruitige smaak en een zachte, ronde afdronk.
Advies  Gegrilde vleesgerechten, pasta 

Julie’s Lievelingswijn rood 5,50  30,50
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 zijn eigen Gin uit de Bergense Duinen,  
Birchwood. Ook van deze Gin kunt u genieten bij restaurant Julie’s. 

    fles  
Viejo Marchante - Spanje - Val de Peñas  23,00
Druif  Verdejo
Smaak Evenwichtig, sappig, fris en zacht met lichte  
 kruidigheid en een fruitige finale
Advies Aperitief/terraswijn, vis, mediterrane rijstgerechten,  
 zeevruchten, Spaanse geitenkazen

M.A.N. Family Wines - Zuid Afrika - Coastal Region  24,50
Druif Chenin Blanc 
Smaak  Droog, licht tot halfvol, zacht, fris en fruitig
Advies Aperitief, lunch, gerookte zalm, salades, kip/kalkoen en sashimi

Corette - Frankrijk - Languedoc-Roussillon  26,00
Druif Viognier
Smaak  Krachtig, rijk en evenwichtig. Vettige structuur maar fris  
 en een mooie finale met een hint van honing
Advies Aperitief, salades, wit vlees, gegrilde vis en rijpe/romige kazen

Villa Wolf - Duitsland - Pfalz  27,50
Druif Pinot Gris (Grauburgunder)
Smaak  Zacht kruidig, sappig, droog, mediumvol, frisse zuurtjes  
 en een mondvullende, witte fruitigheid
Advies Visgerechten, asperges, salades, sashimi, kip, paddenstoelen

Grand Valensac - Frankrijk - Languedoc-Roussillon  32,00
Druif Chardonnay
Smaak  Aromatisch, verfijnd en subtiele houttonen
Advies Pasta, zeevruchten, visgerechten, kip/parelhoen en  
 halfrijpe kazen



WIJNKAART ROOD   fles 

Stark Condé - Zuid Afrika -  Costal Region  26,50
Druif  Cabernet sauvignon 
Smaak  Tonen van rijp klein zwart fruit, iets van kaneel en vanille,  
 afdronk van rijpe tannines en zachte zuren
Advies Lamsvlees, barbecue, rijpe kazen, côte de boeuf, stoofpot

Laurent B. - Frankrijk - Rhône  27,50
Druif  Grenache, Syrah
Smaak  Zeer aromatisch, volop rode vruchten, rond, soepel, elegant,  
 gul evenwicht in de mond en met 20% lichte houtopvoeding
Advies Lunch, borrelhapjes, salades, lichte vleesgerechten

Heraclio Alfaro – Spanje - Rioja   30,00
Druif  Tempranillo, Garnacha, Graciano
Smaak  Droog, halfvol, rijp, specerijen, tonen van rood en zwart fruit,  
 sappige afdronk met een houtrijping
Advies  Gegrilde groenten, harde kazen, barbecue, stoofschotels

Le Pinciaie – Italië - Abruzzo  32,00
Druif  Montepulciano d’Abruzzo
Smaak  Zwoel met een rijke mondvullende ontwikkeling,  
 een fluwele kracht met rijp rood fruit
Advies  Stoofschotels, pikante pepers, gebraden kalfsvlees,  
 verse kruiden en lamsvlees

ROSÉ WIJNEN glas  fles  

Monterre - Frankrijk - Languedoc 3,95  20,50
Druif Grenache Noir
Smaak Fris droog met zachte nuances van aardbei, frambozen en 
 grapefruit én licht iets van besjes
Advies  Aperitief, vegetarisch, voorgerechten, magere vis, pasta

Domaine de Jale - Frankrijk - Côte de Provence  35,00
Druif Grenache, Cinsault, Syrah, Vermentino
Smaak  Rijpe aalbessen, wilde frambozen, hint van verveine,  
 fris sappige afdronk met fraaie zuren
Advies Aperitief, salades, licht Aziatische gerechten, zalm, gamba’s,  
 gember



MOUSSEREND 
   glas       fles

Rosanti Prosecco - Italië - Veneto 5,75  25,00
Druif Glera
Smaak Elegant en fris van smaak
Advies  Aperitief, feestelijke aangelegenheid, past ook  
 goed bij amuses of tapas

MVSA Cava Brut - Spanje - Penedes  27,50
Druif Macabeo, parellada, Xarel-lo
Smaak Complexe en droge Cava met lang aanhoudende afdronk  
 die het bouquette van florale aroma’s accentueert
Advies  Aperitief, feestelijke aangelegenheid, lichte maaltijden 

Taittinger Brut -  Frankrijk -  Champagne  69,50
Druif Chardonnay, Pinot Noir 
Smaak   Levendige en frisse opening van vers fruit gevolgd door  
 zoete honing, elegant, subtiel en een uitgesproken karakter
Advies Aperitief, schaal- en schelpdieren, ceviche 

DESSERT WIJNEN glas       1/2 glas

Luigi Bosca - Argentinië - Mendoza 5,75  3,50
Druif Gewürztraminer
Smaak Aroma’s van tropisch fruit, orchideën en rozen
Advies  Desserts met fruit, blauwe kaas

Sol de Málaga - Spanje - Andalusië 5,75  3,50
Druif Moscatel en PX maduradas
Smaak Aroma’s van rozijnen, noten en marmelade
Advies  Chocolade desserts, noten, gedroogd fruit

Pedro Ximenez - Spanje - Andalusië 5,75  3,50
Druif Pedro Ximenez
Smaak Aroma’s van rozijnen, stroperig
Advies  Alle (chocolade) desserts


