
Breakfast

Begin je dag goed bij Juliette. 
Elke dag van 07:00 tot 11:00 uur serveert Juliette 
een fijn ontbijtbuffet: vers, veelzijdig en lekker uitgebreid. 
De chef bakt, kookt of scramblet live 
je eitjes. Ideaal voor hotelgasten en stadgenoten. 
Schuif aan voordat je naar je werk gaat of als start 
van een lekker dagje Nijmegen. Geniet van een heerlijk 
ontbijt: in alle rust in je eentje, intiem met 
z’n tweeën of met vrienden of collega’s. 
Reserveren is altijd verstandig.

Prijs per persoon  - inclusief koffie en thee  1950

Lunch

Week special   1100

Wekelijks wisselende lunchgerechten. Al onze 
koks worden geprikkeld om bijzondere nieuwe 
gerechten te creëren of om evergreens nieuw 
leven in te blazen. Onze bediening informeert 
je hier graag over.

Soup & bread     900 
  
Pomodori - room - basilicum - brood   

Soto Ajam - ei – tauge - geplukte kip  

Maaltijd Salade     1100 
   
Caesar salad    
Kippendij - ansjovis - croutons - Parmezaan

Seafood salad    
Noorse garnalen - forel - gerookte zalm

Veggie salad   
burrata - tomaat - basilicum 
             
Sandwich      1000

Gerookte zalm - cocktailsaus - kruiden sla   

Gemarineerde kip   tzatziki - rucola  

Evergreens      1100

Lasagna traditionalle        
 

Evergreens      1100

Lasagna tradizionale    

Pizza Margherita

Paella - chorizo - octopus

Spare ribs - home made sambal - tomaten salade 

Sunny side up - vloerwit - ham - kaas - salade
   

Borrel bites

Spreads 

Blikje sardientjes - olie - brood   700 
Julliete’s broodplank - dips   600

XXL grissini – geitenkaas dip   500

Classic bruschetta      650

Crisps & Nuts

Macadamia - pecan - gerookte amandelen  500

Gekruide olijven   500

Papadums - mango - guacamole   450

Charcuterie & Cheese

Harde Hollandse worst   500

Coppa di Parma - vijgen   700

Pata Negra - tomaat    1300

Manchego - amandelen   750

Hollandse oude kaas - tafelzuren    750

Kaas plank - noten - druiven   800

Fried & Deep fried

Bitterballen - Doesburgse hete mosterd  600

Patatas bravas - spicy tomaat   500

Bami frituur - piccalilly   650

Garnalenkroketten   650

Petit frituur mix met dipjes   900

Juliette’s favourites 

Een platter met van alles wat…..   950

   
 
   

 

 



Dammann Frères

Het Franse theehuis Dammann Freres maakt al bijna 100 
jaar prachtige theesoorten van de beste theeplantages in 
de wereld. 

Witte thee    300

Passion de Fleurs   
Delicate witte thee, samengesteld met 
subtiele roos, abrikoos en parfum van geurende
passiebloem, besprenkeld met bloemblaadjes.

Groene thee   300

Yunnan vert    
Thee uit de regio Yunnan. De infusie geeft 
de thee groene fruitige kenmerken met een
langdurige nasmaak.

Sencha Fukuyu   
Japanse thee met vegetale en fruitige 
aroma’s met een lichte bitterheid.  

Gearomatiseerde groene thee   300

Bali
Sencha thee, groene jasmijnthee, bloemblaadjes, 
lychee, grapefruit,  perzik en roos zijn de
ingrediënten van deze mooie zachte thee. 

Jasmin Chung Hao   
Een zeer hoge kwaliteit groene thee ingelegd met 
verse jasmijnbloemen voor het parfum en verrijkt
met gedroogde jasmijnbloemen.

Jardin du Luxembourgh  
Oolongthee bezaaid met bloemen van jasmijn en
rozenblaadjes. Aroma’s van meidoorn, aloë vera,
acacia, waterlelie en pruimen.

Gearomatiseerde zwarte thee   300

Earl Grey Yin Zhen   
Een zwarte thee gearomatiseerd met natuurlijke
bergamotolie en voorzien van bloemblaadjes en
delicate zilvertips.

Kruidenthee   300

Verveine    
Een zacht geparfumeerde drank met tonen van
citroen. Goed te combineren met desserts.

Tisane de Berger
Deze theecocktail combineert alle deugden 
van kalk, verbena, citroengras, munt en
oranjebloesem.

Overige theesoorten   300

Nuit d’Eté
Een blend van hibiscusbloemen, stukjes appel en
rozebottel gearomatiseerd met aardbei 
en framboos.

Rooibos Cederberg
Afkomstig uit het westen van Zuid-Afrika uit de
streek Cederberg. Rooibos geeft een infusie met 
lage tannines en is cafeïnevrij.

Oolong caramel aux beurre sale
Hartige smaak van karamel. 
Mooie vettige smaak van de gezouten boter.
Heerlijk met macarons.

Verse munt met honing   370

Verse gember met citroen   370

Illy koffie
Café Crème   290

Café Crème (groot)   470

Espresso   290

Dubbele espresso   470

Espresso Macchiato   290

Cappuccino    3²0

Ristretto   290

Koffie verkeerd   375

Latte macchiato   375

Flat white   375

Soja melk is beschikbaar

Melkdranken
Melk      160

Chocolademelk    3²5

Warme chocolademelk    3²5

Fristi    3²5

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.
 

Patissier Roel Wagenaar van holy Sweets, maakt de 
heerlijkste en mooiste taarten en andere lekkernijen. 
Voor bij de koffie, thee en voor de cream tea, high tea  
& diet tea. Ik daag je uit om daar nee tegen te zeggen!
Reserveren heeft onze voorkeur. Het staat dan meteen 
voor je klaar. Anders kan de wachttijd oplopen tot  
30 minuten. Kom je met meer dan 6, dan vinden wij  
het fijn als je dat van tevoren laat weten. Dan bakt Roel 
een paar extra taartjes.

Bij de cream, diet & high tea kun je gedurende 
1,5 uur onbeperkt zelf je Damman Frères thee kiezen.

Cream tea   1600

Lemon pie, carrot cake, sticky toffee,
red velvet cake, cassis macaron, frambozen taartje, 
passievrucht & chocolade bombe, kokos makroon, 
scones met lobbige room en jam

High tea   2300

zoet
Lemon pie, carrot cake, sticky toffee,
red velvet cake, cassis macaron, frambozen taartje, 
passievrucht & chocolade bombe, kokos makroon, 
scones met lobbige room en jam

hartig
Tramazinni met gerookte zalm, zalmspread en 
komkommer Focaccia met gedroogde ham en zwarte 
olijven Zachte geitenkaas dip met grisinni

Diet tea   2300

High Tea op z’n aller tolerants. Of je nu glutenvrij, 
suikervrij, caloriearm of veganistisch eet en drinkt
of lactose-intolerant bent: je hebt geen enkele reden
meer om de heerlijkheden van Juliette links te laten
liggen.

De diet tea bestaat uit onder andere;
My Darling Rose, Mighty Minty Mango, Pinky pie, 
Flower Power granola bar, Matcha No Cheese cake, 
Exit Egg Lemon tart, Choco Berry Blue en
nog veel meer…

Cream tea & high tea: dagelijks van 12:00 tot 17:00 uur.

Chocolate & Biscuits
              per 100 gram 
Juliette’s melkchocolade   380

Juliette’s pure chocolade   380

Juliette’s witte chocolade   380

Pecan chocolade rotsen   425

   per stuk

Chocolate chip cookie   195

Meergranen koek   195

Nougat    250

Chocolade nougat    250

Caramel fudge   295 
  
Pastry, Pie & Cake
   per stuk

Macarons framboos   175

Macarons pistache    175

Macaron chocolade   175

Macarons mango-passie   175

Macaron vanilla   175

Macaron cassis   175

Chocolade taartje   375

Mango-passievruchten taartje   375

Hazelnootschuim taartje   375

Citroen taartje   375

Frambozen taartje   375

Pecan tartelette   375

Karamel taartje   375

Taartje van het seizoen   375

   

Gouden tip! Geef een cream tea of high tea
cadeau. Vraag bij de receptie naar de Blue giftcard.


