Juliette’s X-mas buffet
Het kerstbuffet van Juliette is de klassieker die nooit echt weg is geweest. We hebben het een beetje
opgepoetst en naar de hedendaagse wens en keuken aangepast zonder de charme te verliezen.
Kom nostalgisch genieten met vrienden en familie in de bijzondere setting van Juliette.
Je kunt reserveren voor de familie tafel of de low-dining in onze lounge seats.
Het wordt in ieder geval genieten.

Juliette’s koude buffet
Vis
gerookte forel – graved lachs - makreel met Szechuan peper - gestoomde zalm met dille
garnalen cocktail met komkommer en radijs
Paté & Charcuterie
grove boeren paté’s - wildzwijn ham – wild paté
coppa - chorizo iberico - Italiaanse salami’s - Coburger
geserveerd met vruchten confituur en paprika salsa
Salades
salade caprese & salade vert met verse kruiden
kleurrijke tomatensalade met Noorse garnalen
penne salade met pesto, Parmezaan, gegrilde paprika, courgette en aubergine
komkommer salade met yoghurt en dille
salade van Rozeval aardappel met gebakken spekjes, rode ui, augurk en bieslook
Anti pasti
gemarineerde olijven - konings olijven - Taggische olijven - gevulde rode peppadews
tomaten - paprika tapenade - basilicum pesto
Kazen
Blue Stilton – Epoisse – Parmazaan - Brie de Meaux – Manchego
geserveerd met druiven, noten en appelstroop
Brodentafel
Turkse pide – Franse baguette – kruiden plukbrood – zuurdesem – gilde korn
geserveerd met Tzatziki, remoulade, whiskey en verse knoflook saus

Juliette’s Cosina
In onze open keuken kun je genieten van onze koks aan het werk. Ze bereiden zonder
geheimen de lekkerste gerechten direct waar je bij staat.
Boeuf Bourgignon
met mousseline en geglaceerde wortel
Ajam ketjap
Nasi kuning, zoetzure komkommer en kroepoek
Gamba
la plancha gamba’s gelakt met Piri Piri
Kabeljauw
krielen met peterselie, kappertjes en zongedroogde tomaten
Fritata
aardappel met rode ui, ricotta en een saus van gerookte oer paprika
Tricolore pasta
geroosterde aubergine, gegrilde courgette en Parmezaanse kaas

Roel’s Pastry
Onze huispatissier Roel Wagenaar heeft een waanzinnig lekker dessert voor je gemaakt.
‘Santa’s Belly!’
Voor bij de koffie
Frambozen macarons, Blondie met cranberries, Kokos makroon
Kerst lunch € 34,00 per persoon
Kerst diner € 42,00 per persoon
Kinderen tot 4 jaar zijn gratis, 4 tot 10 jaar
Kerstlunch kids €20,00 -- Kerstdiner kids € 24,00
De lunch wordt geserveerd van 13:00 uur tot 15:30 uur
Het diner wordt geserveerd van 19:00 uur tot 22:30 uur

