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Welkom bij Jolie’s in het          van Geleen
 

Waarom zou je kiezen als je alles kunt proeven 

Bij Jolie’s geniet je van smakelijke, klassieke en gedurfde gerechtjes. 

Wij houden van eten delen, samen aan tafel met vrienden, familie of collega’s. 

Ben jij gek op kleine hapjes? Of heb je last van keuzestress?

Dan zit je bij Jolie’s op de goede stoel

het concept is simpel 
Stel samen met jouw gezelschap vanuit onze menukaart 

een verrassende gevarieerde lunch, bites of diner plank samen. 

Je kunt kiezen uit heerlijke vlees, vis of vega gerechtjes. 

Wat je ook bestelt, onze chef maakt er een spectaculaire plank 

van waar de hele tafel van kan smikkelen.

time to share!
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U heeft de keuze uit
wit en meergranen

JOLie’s FooD

CIABATTA’S

WARME CIABATTA’S

Gezond € 5,50 
met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei, ui & sausje

Pittige Kip € 6,50
met gegrilde kip, pittige groentjes & kaas overbakken

Eiersalade € 5,50
met avocado (v) of bacon, sla, tomaat, komkommer & ui

Brie Bacon € 6,50
met walnoten & honing  

Tonijnsalade € 5,50
met ui, augurk, sla, komkommer, ei & ui  

Club Kip € 6,75
met gegrilde kip, bacon, gesmolten kaas, sla, tomaat, komkommer, ei, ui & kerrie mayo

Geitenkaas  € 6,00
met honing, walnoten, sla, tomaat, komkommer & ui

Taco € 6,75
met sweet chili saus, gesmolten kaas, sla, ui & knoflooksaus

Carpaccio € 6,50
met truffelcrème, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, sla, tomaat, komkommer & ui

Ciabatta gerookte zalm € 6,50
met kruidenroomkaas, sla, tomaat, komkommer, ei & ui

U heeft de keuze uit
wit en meergranen



JOLie’s FooD

TOASTI’S

SALADES

Ham & kaas € 3.50
met curry

Salade gegrilde kip € 6,00
met bacon, croutons, Parmezaanse kaas, pijnboompitten & caesar dressing

Gegrilde groentes en geitenkaas  € 4.50
met ketchup (v)

Salade gerookte zalm € 6,00
met avocado, komkommer & dressing

Taco € 4,50
met knoflooksaus

Salade geitenkaas  € 6,00
met gegrilde groentes, honing & walnoten (v)

Gerookte zalm € 4,50
met roomkaas & cocktailsaus

Salade oosterse bief € 6,50
met teriyaki saus & sesamzaadjes

Kip bacon € 4,50
met cocktailsaus 

Carpaccio € 6,00
dun gesneden ossenhaas met truffelcrème, Parmezaanse kaas & pijnboompitten

SOEPJES
Tomatensoepje  € 3,50

Uiensoepje   € 3,50

Groentesoepje   € 3,50

Lekker voor er bij: Broodplankje met aioli, tapenade & kruidenboter € 5,00

Gebakken eitje + € 1,50



JOLie’s FooD

LunCh SPECIALS
Trio ciabattini € 8,50
3 mini ciabatta’s met beleg naar keuze (warm beleg € 0,25 extra)

Lunch combo € 8,50 
ciabatta naar keuze • soepje naar keuze (warme ciabatta € 0,50 extra)

Luxe lunch plank € 14,50
tomatensoepje of uiensoepje • sandwich huisgemaakte eiersalade of tonijnsalade 
uitsmijtertje met ham & kaas • kroketje • slaatje 



JOLie’s FooD

Varkenshaas sateetje € 5,00
1 stokje met atjar & kroepoek  +  extra stokje € 2,00 extra

Home made lasagne  € 5,50
met gegrilde groentes (v)

Truffelrisotto € 5,50
met champignon & Parmezaanse kaas

Gehaktballetjes € 6,50
in pittige tomatensaus  |  6 stuks

Spareribjes € 6,50
in huisgemaakte bbq marinade

Gamba’s € 7,00 
in kruiden knoflook olie  |  8 stuks

Mandje friet € 3,50
met mayo 

Krulfrietjes € 4,00
met joppiesaus 

Mandje zoete aardappelfrietjes € 4,50
met truffelmayo

WARME GEREChTJES
Burgertje classic € 5,00
met bacon, gebakken uitjes & hamburgersaus

Burgertje BBQ € 5,50
met bacon, cheddar, gebakken uitjes & BBQ saus

Mini pita kip gyros € 5,00
met knoflooksaus  |  2 stuks

Pannetje kippenragout € 5,00
met bladerdeegsticks

Pannetje zuurvlees € 5,00





JOLie’s FooD

BITES

Mandje zoete aardappelfrietjes € 4,50
met truffelmayo

Nacho’s  € 7,00
met gehakt, kaas, salsasaus & guacamole 

Jolie’s home made chips € 5,50
met pittige dip

Broodplankje € 5,00
6 stukjes breekbrood met aioli, tapenade & kruidenboter

Mini camembertjes  € 6,50
met Stroop (v) | 8 stuks

Loempiaatjes  € 6,50
met chili saus (v) | 12 stuks

Oriëntal Shoarma bites € 6,50
met knoflook saus | 8 stuks

Oriëntal Kip saté bites € 6,50
8 stuks

Krokante Gyoza groentjes  € 6,50 
met chili saus (v) | 6 stuks

Krokante Gyoza’s kip € 6,50
met chili saus | 6 stuks

Krokante kipfiletjes € 6,50
met joppie saus | 4 stuks

Uienringen   € 5,95
met chili saus (v) | 12 stuks

Mandje friet € 3,50
met mayo 

Krulfrietjes € 4,00
met joppiesaus 
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Luxe garnalen kroketjes € 6,50
6 stuks

Borrelgarnituur € 6,50
met curry & mayo | 8 stuks

Bitterballen € 6,50 
met mosterd | 8 stuks

Calamares  € 6,50
met Aioli  

Luxe chorizo kroketjes € 6,50
6 stuks



Vega € 8,50
met gegrilde groentes & mozzarella 

Taco € 8,50
met taco gehakt, sla & knoflooksaus 

Kip Bacon € 8,50
met gegrilde kip, bacon & rucola

Half/half + € 1,50 extra

PIzzA PICCOLA 22 cm

BITES SPECIALS
Oriëntal plankje klein € 14,50 groot € 24,50
krokante gyoza’s kip • krokante gyoza’s groentjes (v)
kip saté bites • shoarma bites • kroepoek • dips

Snack plankje klein € 13,50 groot € 22,50
Uienringen (v) • borrelgarnituur • loempiaatjes (v)
bitterballen • dips

Jolie’s plankje klein € 14,50 groot € 24,50
luxe garnalen kroketjes • luxe chorizo kroketjes
krokante kipfiletjes • calamares • Jolie’s chips • dips



SWEETS
Vlaai € 3,75 
luxe limburgse vlaai

Apfelstrüdel € 4,75
warm uit de oven met een bolletje vanille ijs & slagroom

Seizoens cheesecake € 5,50 
vraag er naar bij ons personeel

Home made chocolade brownie € 6,50 
warm uit de oven met een bolletje vanille ijs & slagroom

Liquid Dessert € 7,50 
espresso Martini | tip voeg een bolletje vanille ijs toe + € 1,00 extra 

JOLie’s FooD



hIGh TEA

Genieten van lekkere hapjes & onbeperkt thee, dat kan tijdens de High Tea bij Jolie’s. We serveren 
verschillende hapjes zoals belegde mini broodjes, wrapjes, soepje & allerlei huisgemaakte zoete 
lekkernijen. Onbeperkt thee water, verse gember, munt & zakjes thee in verschillende smaken.

Allergieën of dieetwensen, laat het ons weten dan houden wij hier rekening mee!
Reserveren minimaal 24 uur van te voren i.v.m de voorbereidingen in de keuken. 
De High Tea is tevens ook te bestellen voor thuis!

€ 21,50 p.p.

JOLie’s FooD





hIGh COCkTAIL

Gezellig borrelen met heerlijke hapjes & de lekkerste cocktails tijdens een High Cocktail bij Jolie’s. 
Geniet van heerlijke gerechtjes zoals wrapjes, brood met dips, pizza & nog meer lekkers onder het 
genot van 3 Cocktails naar keuze van onze uitgebreide cocktail kaart.

Allergieën of dieetwensen, laat het ons weten dan houden wij hier rekening mee! 
Reserveren minimaal 24 uur van te voren i,v,m de voorbereidingen in de keuken, 
De High Cocktail is tevens ook Alcohol vrij te reserveren! € 24,50 p.p.

€ 29,50 p.p.



JOLie’s FooD

SunDAy BRunCh

Op zondag tussen 11:30 uur en 14:00 uur kunt u reserveren voor onze heerlijke zondag brunch! We 
serveren een plank met 2 mini ciabatta’s p.p. met beleg naar keuze, croissantje met jam, eitje met 
spek, pannenkoekje met nutella, vers fruit & een glaasje verse jus d’orange, 

Allergieën of dieetwensen, laat het ons weten dan houden wij  hier rekening mee! 
Reserveren minimaal 24 uur van te  voren i,v,m de  voorbereidingen in de keuken, € 15,50 p.p.



food   coffee   lounge   cocktail

Markt 124 - 6161 GP  Geleen

T  046 - 474 29 56

 

joliesgeleen@gmail.com

www.joliesgeleen.nl


