Good to know
Elke 2de woensdag van de maand is het wijnwoensdag bij Julien
Afspraak op 12 juni vanaf 18U voor onze TAPAS, pintxos i vino avond, wenst U
wat meer info, U vraagt en wij komen met plezier uitleggen…
wij nodigen U graag uit aan de bar om te betalen, liefst met kaart of PAYCONIC
Geef ons uw review (positief of negatief) alvast bij jullie vertrek, deze doet altijd
deugd en zo kunnen we steeds werken naar een betere kwaliteit, service, …
etc…
wenst u een supersnelle bediening? Aarzel niet om het ons te vragen.
vraag naar onze lekkere suggesties…

#WIJMAKENALLESZELFENMETVERSEPRODUCTEN
Like us in Facebook and post all your crazy pictures in Julien on Instagram
#barjulienroeselare

barjulien.be

apero, beer, wine & more
apero & cocktails
Julien’s house cocktail // aardbei, komkommer, La Mundial
Tinto de Verano // rode wijn, camera limonade, on the rocks
Limoncello or Orancello & Tonic
picon vin blanc
porto tonic
X-gin & tonic
Mayer’s gin & Tonic
Meyer’s gin M2 & tonic (gin op basis van asperges)
Rockhopper Rum 8 jaar on the rocks
limoncello & Orancello puur

€07,00
€06,00
€09,00
€06,50
€08,00
€12,00
€09,00
€12,50
€09,50
€05,00

… LA MONDIAL frisante, sangria de Barcelona…
glas // 7,00
fles // 35,00
bubbles & wine
cava
champagne Depoivre brut
wit, rosé & rood

glas
fles
€ 06,00 € 30,00
€ 10,00 € 50,00
€ 05,00 € 25,00

beerssss
Jupiler N.A.
Stella Artois
JULIA blond bier uit kortrijk 5,7°
Vedett extra
Vedett white
Vedett IPA session 2,7%
Liefmans fruitesse
Liefmans yellow
Rodenbach
la Chouffe blond 8°
MC Chouffe bruin 8°
Duvel
Orval
Blonde leffe
Bruine leffe
MUM beer, op basis van chrysanten extract, #RSL

… OK, but first APéRO…

€02,40
€02,50
€03,60
€03,00
€03,00
€03,20
€02,90
€02,90
€02,90
€03,50
€03,50
€03,90
€04,00
€03,50
€03,50
€03,80

soft drinks
premium tonic
coca-cola / zero
koude chocolademelk / Home Made
verse fruitsap
POMODORO tomato juice

water bruisend / niet-bruisend

€ 2,90
€ 2,50
€ 2,50
€ 4,50
€ 3,80
a jar
€ 1,80

home made limonades & Iced Teas by Julien himself

1/2 liter
€ 3,00

1 liter
€ 5,50

€ 3,90

Mme. Juliette / aardbei, vlierbloesem, basilicum
Mr. Julien / limoen, basilicum, gember, munt
Iced Tea Mojito / limoen, basilicum, gember, citroenthee,
Iced Tea La Vie En Rozen / rode vruchten, basilicum, ahornsiroop
Cold pressed Juices by Julien

€ 4,50

Mme. Carotte / wortel, sinaas, gember
Miss green / komkommer, selder, spinazie, citroen
Julien’s vers geperste appel sapjes
appel - zoete rassen
appel - oude rassen
appel - zwarte bes
appel - rode bes
appel - blauwe bes
appel - kweepeer
appel - framboos

€ 3,70

smoothies
banaan - aardbei
aardbeien - basilicum - munt
appelsien - banaan

€ 6,50

… The secret ingredient is LOVE …

breakfast 08U30-11U30
nutella, homemade confituur en verse boter staan altijd op Julien’s ontbijttafel
Julien heeft gisteren te veel gegeten

€05,00

lungo & croissant

Julien heeft een beetje honger

€12,00

lungo of kopje thee, vers brood, croissant, kaas en ham, verse yoghurt

Julien heeft er wel zin in, maar durft niet helemaal

€17,00

lungo of thee, vers brood, croissant, ronde pistolet, kaas en ham, verse yoghurt, één van Julien’s vers
geperste sapjes

Julien gaat er volledig voor

€26,00

glas prosecco, lungo of thee, eitje naar keuze, vers brood, croissant, ronde pistolet, kaas, ham & gerookte
zalm, één van Juliens vers geperste sapjes, Julien’s granola met vers fruit en yoghurt

ontbijt à la carte
croissant of chocoladekoek
vers brood van de dag
croissant uit de oven met ham en kaas

€02,30
€00,60
€03,00

ronde pistolet
jonge kaas
gekookte ham
plankje ham & kaas
plankje gerookte zalm, zure room
yoghurt nature
kommetje vers seizoensfruit
Julien’s power starter / yoghurt, vers fruit, granola

€01,90
€02,50
€02,50
€04,50
€07,00
€03,50
€06,00
€07,50

pistolegg / smeuig roereitje

€04,50

toast roereitje of spiegeleitje (2stuks)
omelette
hard of zacht gekookt eitje met soldaatjes

€03,50
€03,50
€02,60

Toppings for eggs
* tomaat & pijpui
* gebakken spek
* gerookte zalm
* grijze garnaaltjes

€02,00
€02,30
€02,50
€04,00

Op de volgende pagina vind je tal van lekkere pistolet’s en toast’s die perfect passen
bij een ontbijtje of brunch…

… nothing like a massive BREAKFAST to start the day off right…

All day Long 08U30-17U00
Olé Olé Pistole
SMOSS / breydelham, jonge kaas, tomaat, vinaigrette, sla , ui

€03,50

brie / appel, honing, noten, rucola, granaat-appel

€03,80

Italiano / mozzarella, avocado, tomaat, rucola, pesto

€04,00

garnaal / grijze garnalen, cocktail, tomaat, ei, sla

€06,90

pistolegg / smeuig roereitje

€04,50

Julien’s Toast’s uit ’t vuistje
SMOSS / breydelham, jonge kaas, tomaat, vinaigrette, sla , ui

€03,50

brie / appel, honing, noten, rucola, granaat-appel

€03,80

Italiano / mozzarella, avocado, tomaat, rucola, pesto

€04,00

garnaal / grijze garnalen, cocktail, tomaat, ei, sla

€06,90

side plates
old school salad / sla, tomaat, komkommer, rode ui, vinaigrette
potato wedges / aardappelpartjes gefrituurd en gekruid
tartaar tomaat & komkommer / frisse vinaigrette, rode ui

€02,90
€03,00
€03,50

tapatssssssstststs
plankje Italiaanse ham / rucola, parmezaan
plankje rauwe groentjes met dip
Italiaans plankje / olijven, zongedroogde tomaat, pastrami, manchego,…
Mini Loempia’s, home made sweet chili sauce 6 stuks
Dim Sum varken & garnaal / 6 stuks

€07,50
€08,00
€12,00
€12,00
€12,00

… GOOD TO KNOW …
Geduld is een mooie deugd, al onze gerechten en dranken worden VERS en met veel PASSIE voor
u bereid. Sit back, relax & enjoy your moment @ Julien // Heeft u vragen rond allergenen in onze
gerechten, stel ze gerust! De samenstelling kan licht wijzigen // Graag nodigen we u uit aan de bar
om af te rekenen//

lunch 11u30-15U00
salads
geitenkaas / sla, noten, groene kruiden, rode ui, appel, spek, granaatappel, …
Salade Niçoise/ tonijnslaatje, tomaat, ansjovis, ei, croutons …
Julien’s CEASER salad / sla, parmezaan, mechelse koekoek, …

€18,50
€19,00
€17,50

Julien’s soep
tomatensoep V
soep van de dag

€05,00
€05,50

crostini like a salad but with a crunchy crostini
geitenkaas / spek, honing, noten, salsa groene kruiden en appel, rucola
Niçoise / tonijnslaatje, tomaat, ansjovis, ei, croutons …

€18,90
€19,40

Pasta pasta pasta
pasta bolognaise /gehakt, tomaat, groenten, parmezaan, rucola
pasta Carbonara “The Classic Way” / pancetta, pecorino, ei, peterselie

€16,00
€16,00

(H)eerlijk gerechten
aubergine / uit de oven, tomaat, mozarella, basilicum, rucola, avocado, noten V
carpaccio rund /, rucola, avocado, noten

€18,00
€19,00

…WIJ WERKEN HEEL GRAAG MET DAGELIJKS WISSELENDE SUGGESTIES! Julien
komt ze U graag voorstellen
Geplette patat & co
brie / honing, noten, tijm, rucola, granaat-appel, appel V
Julien / karnemelk, gebakken spek, groene kruiden, koriander, gepocheerd ei
garnaal / zure room, salsa tomaat, groene kruiden, gepocheerd ei

€19,00
€18,00
€23,00

burgerzzzzzzzzzzz
Julien’s classic / gemengd gehakt, sla, tomaat, ui, komkommer, mosterd & ketchup
Julien’s double up burger / idem als classic maar dubbel zoveel vlees, mmmm

€09,50
€14,50

burgers worden saignant gebakken, moet het meer ? let us know please

Julien’s chicken / kip, curry-mayonnaise, appel, sla, tomaat

€09,50

Supplement 4 burgers : parmezaan, gebakken spek of gebakken ei
FULL OPTION supplement

€02,00
€05,00

side plates
old school salad / sla, tomaat, komkommer, rode ui, vinaigrette
potato wedges / aardappelpartjes gefrituurd en gekruid
tartaar tomaat & komkommer / frisse vinaigrette, rode ui

€02,90
€03,00
€03,50

… can i take you to lunch sometime? …

coffee & tea
classic espresso’s
espresso / 30ml
doppio / 60ml / dubbel espresso
lungo / 115ml / koffie

€02,30
€03,00
€02,80

coffee in good spirits
irish Coffee / Whisky
french Coffee / Grand Manier of Cognac
italian Coffee / Amaretto

€08,00
€08,00
€08,00

classic milk based espresso drinks (ook mogelijk met sojamelk)
espresso macchiato / espresso met wolkje melk
cappuccino / espresso, warme melk, melkschuim
latte macchiato / warme melk met schuim en dubbel espresso
café latte / koffie, warme melk

€02,80
€03,20
€03,50
€03,50

crazy milk based espresso drinks (ook mogelijk met sojamelk)
latte macchiato siroop / caramel, speculoos, vanille, kaneel, orange, hazelnoot, toffee appel €03,70
heaven in a cup / melk, witte chocolade, espresso
€03,80
salted caramel mocha / espresso, warme melk, slagroom, caramel, fleur du sel, chocolade
€03,90
ice cold espresso drinks (ook mogelijk met sojamelk)
iced americano / dubbel espresso, suiker, ijs
iced latte / dubbel espresso, melk, suiker, ijs
espresso tonic / dubbel espresso, source tonic, ijs
Julien’s frappe / iced espresso, melk, slagroom, caramel, bresilienne

Cup of tea
Witte thee: Bai Mu Dan
Groene thee: Good Mood
Zwarte thee: Chai
Bloemen & Fruit melange
Citrusmelange

… all you need is love and a good cup of coffee…

€03,10
€03,50
€03,60
€04,20

€2,90

afternoon break
gebak & coupe
La dame blanche

€06,00

La dame noire

€06,00

Chocoladeparel

€07,50

Moelleux au chocolat met ijs van gezouten caramel

€07,00

taart van de week

€05,50

pannenkoek met boter en suiker

€05,50

* chocoladesaus
* slagroom
* vanille-ijs
* vers fruit

€01,00
€01,00
€01,00
€02,50

Julien’s Crazy afternoon deals 14u00-18u00
Koffie & stukje taart van de week

€06,00

Koffie & Moelleux met ijs van gezouten caramel

€08,00

Pannenkoek met boter en suiker & warme chocolademelk

€07,00

Julien’s crazy pimped ice creammmmmmm
Stel hem zelf samen alles kan en alles mag
kies zelf uw smaakjes
vanille // chocolade // aardbei // pistache // gezouten caramel
toppings:
salted caramel / slagroom, caramel, fleur du sel, chocoladeschilfers
crazy smarties / slagroom, smarties
shit of mouse / slagroom, hagelslag
crazy bresilienne caramel / bresilienne, caramel, slagroom
speculaassss & kaneel / kaneelkruiden, crumble speculaas, slagroom
crazy banana / chocoladesaus, slagroom, banaan
malteser / caramel, slagroom, crumble maltesers
kinderbueno / slagroom, crumble kinderbueno

per bol €01,90

€01,40

€02,30

