Juliette’s Bar & Lounge
Welkom bij Juliette, de bar & lounge in hotel Blue Nijmegen.
Elke dag van 08:00 uur ’s ochtends tot na middernacht heet
Juliette je van harte welkom voor ontbijt, koffie of thee met
iets lekkers, loungen & lunchen, een luxe high tea, high-wine,
een verrassend aperitief of een uitgebreide borrel met happen.
Pak de krant, je laptop en een kop koffie bij Juliette’s lounge
of neem de tijd voor een uitgebreide high tea of cream tea.
Onze huispatissier maakt elke dag verse en verrassende
heerlijkheden, zoet en hartig. En Juliette’s Blue Bar is een
bar zoals er maar één op de wereld is. Gastvrij, stijlvol &
gezellig. Je bent welkom in Juliette’s Blue Bar van woensdag
tot en met zondag vanaf 15:00 uur

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 in hier om eigen
redenen geen onderdeel van wil zijn. Geef het ons gerust aan en wij waarborgen uw privacy.

Pincho’s & Antipasti

12.00 – 23.00

Small salades | 2.75
Penne – Coppa di Parma – geroosterde groente
Chorizo – aardappel – beef – olijven
Tomaat – Mozzarella – Pesto

Pincho’s | 2.75
Spek – paprika peper jam – pimentos de padron
Steak tartaar – kwartel ei – Amsterdamse ui
Eendenlever pate – vijg – rode ui compote
Pastrami – gegrilde groene asperges - truffelmayonaise
Coppa di parma – manchego – pesto – gegrilde paprika
Gerookte zalm – avocado - tomberry
Bakkeljauw – fritos – rouille
Spicy gamba – ailoli – groene olijf
Geitenkaas – walnoten – vijg – avocado
Bruschetta – antiboise - basilicum
Gegrilde courgette – aubergine – hummus – feta

Seafood
Fine Claires oesters - rode wijn azijn - sjalot
Sashimi zalm - 100 gr.- wakame en Chinese gember
Sashimi tonijn -100 gr.- wakame en Chinese gember

Cheese - 80 gr.
Grana Padano
Crottin de Chavignol
Blue stilton
Manchego
Assorti

3.00
8.00
11.00

Meat
7.00
7.00
7.00
7.00
12.00

Fuet tomaat
Fuet chorizo
Fuet naturel
Bellota Iberico 80 gr.

Alle kazen & vleeswaren worden geserveerd met toast of pan con tomate

7.50
7.50
7.50
18.00

Antipasti
Gordal olijven of Taggiasche of knoflook of Aberquina
Peppermix – Jalapeno – Lombardi – Sweet pepper
Zongedroogde tomaat – aubergine- artisjok - avocado

3.50
3.50
3.50

Bread – Crisps – Nuts
Brood mix – tapenade – aioli – pesto
Noten mix
Wasabi noten
Chips diverse smaken

6.50
3.50
2.50
4.95

Hot snacks
Griekse gehaktballetjes – tomaat – Parmazaan
Geroosterde kippenkluifjes – tzatziki
Mini artisjok – aioli
Zalm spies - paprika - rode ui – pimenton
Tortilla – aioli – pimientos de padron

7.00
7.00
5.00
7.00
6.00

Deep-fried snacks
Bitterballen - 8 st.
Garnalen kroket - 6 st.
Bittermix - 12 st.
Loempia - 4 st.
Juliette’s bami - 6 st.

5.00
6.00
9.00
5.50
6.00

We take it all borrelplank €22.50..

