BESTELLIJST
Voor ieder moment van de dag biedt Julia’s heerlijk en vers eten. Ook tijdens een vergadering of
zakelijke lunch kan je genieten van onze heerlijke Italiaanse producten. Hieronder vind je de bestellijst
voor vers bereide pasta’s, Italiaanse ciabatta’s en frisse salades. Daarbij is het mogelijk sappen en
frisdranken te bestellen.

Bij Julia’s vinden we het belangrijk dat je zo goed mogelijk van onze producten en service kunt genieten. Daarom willen we je vragen rekening
te houden met onderstaande punten:
-

Het bestellen van producten kan van maandag t/m vrijdag. Telefonisch of in de winkel kan dit tot 2 uur van tevoren. Via de mail
ontvangen wij de bestelling graag 24 uur van tevoren.
Wij zorgen ervoor dat de producten op het afgesproken tijdstip klaar staan, zodat de bestelling gemakkelijk en snel opgehaald
kan worden. Bezorgen is voor ons helaas niet mogelijk.
Bestellen kan vanaf 6 producten. Wanneer je minder producten bestelt, ben je in de winkels sneller klaar.
De bestelling kan op de volgende manieren worden afgerekend: contant, pin of op rekening (vanaf € 50,-)

Deze bestellijst is specifiek voor deze vestiging:
JULIA’S DEN HAAG TURFMARKT
06 – 16344857
julias.gvt@nsstations.nl
PASTA
Stel aan de hand van het menu je eigen pasta samen. Volg hierbij het volgende stappenplan:
1. Bepaal je formaat
2. Kies een pastasaus
3. Kies een pasta variant
4. Kies eventueel extra toppings
5. Noteer je naam, zodat wij deze op jouw pastabakje kunnen vermelden

Formaat
Klein
(va.€5,75)

Saus
Groot
(va.€7,50)

1. Olio con verdure
2. Bolognese
3. Norma
4. Carbonara
5. Stagione
6. Pesto pollo

Pasta
1. Penne naturel
2. Farfalle volkoren
3. Tortellini (carne)
4. Ravioli (ricotta-spinazie)

Extra topping(s)

Extra topping(s)

+ €0,50 per topping

+ €0,75 per topping

1. Basilicum
2. Pancetta
3. Rucola
4. Lente-ui
5. Peterselie
6. Courgettini
7. Babyspinazie
8. Italiaanse kaas

1. Pijnboompitten
2. Pulled chicken
3. Tonijn
4. Cherrytomaat
5. Walnoot

Naam
Voor-/
achternaam
indien
gewenst

CIABATTA’S & FOCACCIA’S
Noteer specifieke aantallen of laat ons een gevarieerde lunch samenstellen met verschillende keuzes en voor ieder wat wils.

Ciabatta naturel Ciabatta volkoren Focaccia volkoren
Mozzarella met tomaat, basilicum en olijfolie
Tonno met tomaat en rucola
Norma met basilicum en courgettini
Ham-provolone met cherrytomaatjes en rucola
Carpaccio met pesto, Italiaanse kaas en rucola
Seizoensbroodje wisselend per seizoen

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,75
€ 4,25
€ 4,25

SALADE
Stel aan de hand van drie stappen je eigen salade samen voor € 5,25. Volg hierbij de volgende stappen:
1. Kies je sla soort
2. Kies je basisingrediënt
3. Kies twee toppings
4. Noteer je naam, zodat wij deze bij jouw salade kunnen vermelden

Slasoort
Rucolamix

Babyspinazie

Basis ingrediënt

Topping 1.

Topping 2.

Naam

1. Pulled chicken
2. Courgettini
3. Mozzarella
4. Tonijn
5. Norma groentensaus

1. Gegrilde champignons
2. Cherrytomaatjes
3. Gemengde olijven
4. Walnoten
5. Spekjes
6. Italiaanse kaas

1. Gegrilde champignons
2. Cherrytomaatjes
3. Gemengde olijven
4. Walnoten
5. Spekjes
6. Italiaanse kaas

Voor-/ achternaam
indien gewenst

DRANKEN / FRUIT & GROENTE
Tot slot kunnen we nog onderstaande artikelen aan je bestelling toevoegen.

Frisdranken
San Pellegrino limonata
San Pellegrino pompelmo
San Pellegrino aranciata rosso
Amaté green tea limone
Amaté green tea melograno
Lipton ice tea green
Lipton ice tea lime
Lipton ice tea peach
Coca cola
Coca cola zero
Coca cola 375ml
*(Prijs)wijzigingen voorbehouden

Aantal
€ 2,20
€ 2,20

Water
Acqua panna (plat)
San Pellegrino (bruisend)

Aantal
€ 2,20
€ 2,20

€ 2,20
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,20
€ 2,20

Sappen
Sinaasappelsap
Aardbei-sinaasappelsap
Appelsap

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 1,95

Fruit & groente
Meloenbolletjes

€ 2,25

