


take away menu

KERSTMENU - 24, 25 & 26 DECEMBER ‘21   € 75

3 hapjes pp

King Crab / avocado / verbena / slaharten / kruidenolie

Zeebaars / venkel / Chorizo / Fregola sarda

Filet van jong hert / schorseneer / Franse sjalot / gratin

Witte chocolade / mandarijn / gianduja / amandel

Koffiegarnituur

Brood en boter



wijnpakket

WIJN BIJ KERSTMENU  € 40

VIOGNIER 2020 – SECRET DE LA FAMILLE – JABOULET AÎNÉ

Paul Jaboulet maakt Viognier wijnen op het hoogste niveau in de 

Rhône. 

Een mooie balans in de mond met veel fraicheur en rondheid met 

een lichte toast afdronk.

TRE 2018 – BRANCAIA – TOSCANE - ITALIA

Een échte topper! 80% Sangiovese en aanvullend Merlot en 

Cabernet Sauvignon. Finesse en elegantie ten top!

 

DIVERSE WIJNEN EN CHAMPAGNES 

 

Alle wijnen en Champagnes uit de restaurantkaart worden 

verkocht met een korting van 50%.



take away menu

OUDJAARSMENU - 31 DECEMBER ‘21   € 75

3 hapjes pp

Tartaar van zeebaars / snowcrab / wortel / sinaasappel / zuurdesem (*)

Tarbot / kokkels / beukenzwam / beurre blanc / geplette aardappel

Beef Wellington / savooi / truffelpuree

Chocolade / framboos / pistache

Koffiegarnituur

Brood en boter

(*) supplement Royal Heritage Caviar 10 gr:  € 25 



wijnpakket

WIJN BIJ OUDJAARSMENU € 40

CHARDONNAY 2020 – ALLACHER - AUSTRIA

Fijne geur, mooie balans tussen sterke body en fijn geïntegreerde 

milde zuren, veel gratie ondanks volle kracht, rond in de mond.

GIGONDAS 2018 – JABOULET AÎNÉ

Mengeling van Syrah, Grenache en Mourvèdre. Robijnrode kleur, rijp 

rood fruit, geuren van zoete kruiden, mooi versmolten tanines.

 

DIVERSE WIJNEN EN CHAMPAGNES 

 

Alle wijnen en Champagnes uit de restaurantkaart worden 

verkocht met een korting van 50%.



a la carte

VOORGERECHTEN (OM TE SHAREN) 

Mangalica ham / pan cristal / tomaat € 20 / 100 gr

Oester Gillardeau 4/0 € 4 / stuk

Pommes Moscovite (geprakte aardappel / zure room)

— Handgepelde Noordzeegarnalen € 25

— Royal Heritage Caviar 30 gr € 70

— Royal Heritage Caviar 50 gr € 110

½ Kreeft en belle vue (kreeft van 700 gr) € 45

Gravad lax / zure room € 20

Ganzenlever / brioche / gelei van glühwein € 24

Sushi roll / King Crab 6 st € 24

 

WARM AANBEVOLEN  

Kreeftenbisque (per liter) € 18

Feestelijke crème van boschampignons / Sherry (per liter) € 12

HOOFDGERECHTEN

 

Risotto / boschampignons / truffels € 25

Beef Wellingtong (2 pers) / truffelpuree € 45 pp

Gevulde zeetong / beukenzwam / preipuree € 40

Hele kreeft à la nage / wintergroenten / Pilaffrijst (kreeft 700 gr) € 80

DESSERT

Chocomousse (per liter)  - 6 pers € 35

GRENZELORE CREATIVITEIT TIJDENS DE FEESTDAGEN



1. bestellen
Bestellen kan via info@julienne.be

Met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, datum van 

bestelling en uur van afhalen.

Bestellen kan t/m zaterdag 18 december 2021.

Uw bestelling is pas definitief na bevestiging van ons. 

2. afhalen
24/12/2021 van 15:00 tot 19:00

25/12/2021 van 10:00 tot 12:00 en van 16:00 tot 17:00

26/12/2021 van 11:00 tot 12:00

31/12/2021 van 14:00 tot 17:00

 

WAARBORG 

Bepaalde gerechten worden meegegeven in porselein.

We rekenen hiervoor een waarborg aan die wordt terug betaald bij 

het inleveren van het materiaal.

3. heerlijk genieten


