
JULIETTE’S COSINA

Pak een stoel, schuif aan. Aan de lange tafel of dicht bij het vuur, aan het kookeiland bij de chef.  
Op de kaart vind je gevarieerde gerechten. Heerlijk, vers, niet te ingewikkeld. Van oesters tot ajam 
ketjap en steak tartaar tot een halve kreeft. Voor een etentje met z’n allen of een hapje tussendoor. 
Voor je neus bereid met pure ingrediënten en kruiden uit eigen tuin. Zo gauw het klaar is, direct op je 
tafel. Combineer gerechten, deel ze met elkaar of hou het lekker voor jezelf. 

SANDWICH (tot 17:00 uur) 
 1000

Gerookte zalm - cocktail saus - kruiden sla 

Carpaccio - truffel mayonaise - rucola
Geitenkaas - vijgen - noten - honing  

SOUP & BREAD
 900

Pomodori - room - basilicum - brood       
Kippensoep - vermicelli - prei - brood 

Juliette’s plukbrood - kruidenboter 320   
Rozemarijntoast - selderij- & eiersalade 650

Classic bruschetta 650

MAALTIJD SALADE (tot 17:00 uur)  
 1100

Caesar salad 
Kippendij - ansjovis - croutons - Parmezaan
Seafood salad
Noorse garnalen - forel - gerookte zalm
Veggie salad
Salade caprese - ingelegde tomaat - mozzarella

Manchego - amandelen    750   
Blikje sardines in olie - brood  700 
Pata negra - tomaat - brood 1300 

STARTERS

KOUDE APPETIZERS

Waldorf salade - henne ei - walnoten - rozijnen         1100

Caprese - ingelegde tomaat - mozzarella  1100

Fine Claire oesters - garnituur   3 stuks 975

Garnalen cocktail - ijsbergsla - komkommer  1100

Gemarineerde dorade - appel - limoen - tomaten saus 1100

Mosselen - mojo verde - gegrilde paprika - brood     1100

Pulled pork - hummus - harissa - flatbread - creme fraiche 1100

Steak tartaar - ei - brood 1100

Spicy beef - kruiden crostini - geroosterde groenten   1100

WARME APPETIZERS

Gnocchetti - basilicum - manchego - courgette    1100  
Veggie pizza - blauwe kaas - ui - tomaat - rucola   1100  
Makreel ritja - geroosterde ui - groenten chips   1100

Gamba taco - guacamole - mais - tomaten salsa 1100

Halve kreeft - mayonaise - warme chips 1500

Biefstuk - krokante aardappel - chimichurri 1100

Ajam ketjap - komkommer - lontong - curry kroepoek 1100

Meatloaf - dikke frieten - homemade curry saus 1100

Parelhoen - witbiersaus - zuurdesem    1100

Sate babi - sambal goreng - chili relish      1100

SWEET JULIETTE

Als je nog wil genieten van iets lekkers na het 
eten nemen we je graag mee naar onze Salon 
de thé & lounge. Hier kan je kiezen uit vele 
soorten huisgemaakte taartjes en patisserie.

Kan je niet kiezen? Dan doen wij het voor je. 
Gevarieerde selectie uit onze patisserie kast   750  

KAASJE NA

Epoisses - Friese blauwader - Parmezaan   
Parmezaan - brood - noten - druiven  850

Zijn er gerechten die je niet wil, kan of mag eten, laat het 
ons weten. We informeren je over de mogelijkheden.

SIDE DISH

 Side salad - komkommer -  Patatas bravas - spicy tomaat  500  
 tomaat - thousand island dressing 500 Warme chips - mayonaise  500

 Warme groenten                        500

JULIETTE’S FAVOURITES

3 gerechten p.p. 2850 (meerprijs voor kreeft)

Maak de tafel extra bijzonder en laat de keuze volledig aan de keuken. 
Wij kiezen 3 appetizers per persoon die je samen eet en geserveerd  

krijgt wanneer ze klaar zijn. Juliette is gek op shared-dining.



 BUBBELS & CHAMPAGNE  glass bottle

Jaillannce Brouette Brut Blanc de Blancs 675   3400

Jaillannce Brouette Brut Prestige rosé    675   3400

Pol Roger brut ½ bottle     5000

      
Pol Roger brut Réserve 1200    7500      
Pol Roger brut Réserve Vintage 2009       9000      
Pol Roger rosé vintage 2008  9500

Pol Roger brut blanc de blancs Vintage 2009     11000

                         WINES glass bottle

White
Sauvignon blanc - La Marina 490 2300

Gascony - France

Verdejo - Casamaro 490 2300

Rueda - Spain

Viognier - Les Tannes 500 2400

Languedoc - France

Chardonnay - Domaine Galetis 500 2400

Languedoc Roussillon - France

Riesling - Domaine Joseph Scharsch 650 3200

Alsace - France

Sauvignon blanc Pouilly Fumé -  900 4200

Domaine Tabordet
Loire - France

Chardonnay Saint Veran -  1000 4600

Domaine des Valanges
Burgundy - France

Rosé
Pinot Grigio Blush - Principato 490 2300

Veneto - Italy

Granache gris & Cinsault -  600 3200

Ollieux Romanis
Corbieres - France

Red
Pinot Noir - Domaine Galetis 490 2300

Languedoc Roussillon - France

Shiraz Milton Park - Thorne Clark 550 2600

South Australia - Australia

Malbec - Fabre Montmayou 650 3100

Mendoza - Argentina

Tempranillo - Bodegas Arzuaga 700 3600

Ribera de Duero - Spain

Cabernet & Merlot -  800 3700

Petit Sirène Giscours 
Bordeaux - France

Amarone - Tommasi   7500

Veneto - Italy

Wij promoten ons restaurant graag op social media. Hiervoor maken wij geregeld foto’s in ons restaurant tijdens de lunch of het diner. 
Wij begrijpen het volledig indien u hier om eigen redenen geen onderdeel van wil zijn. Geef het ons gerust aan en wij waarborgen uw privacy.


