
LUNCH

If you need a break, 
have one at Maggie’s!



Broodjes

WIJ SERVEREN EEN ROYALE VERSE LANDBOL,  
WAARBIJ JE DE KEUZE HEBT UIT WIT OF MEERGRANEN. 

CARPACCIO 9.00

carpaccio x truffelmayonaise x rucola x  

parmezaanse kaas x olijfolie 

ZALM 12.00

gerookte bawykov zalm x wasabimayonaise x   

komkommersalade 

HUMMUS   8.00

huisgemaakte hummus x basilicum x   

gegrilde paprika x olijfolie

OUDE KAAS   8.00

oude rotterdam kaas x piccalilly x radijs x mesclunsla 

Maggie’s favorites

GUA BAO PIKANTE KIP 9.50

taiwanees stoombroodje x kip x bosui x   

sesamzaadjes x pikante kimchisaus

GUA BAO RENDANG 9.50

taiwanees stoombroodje x  

langzaam gegaard buikspek x rendang marinade x  

zoetzure komkommersalade 

 BIG MAGGIE 15.00

  hamburger van de grill x cheddar kaas x  avocado x 

uienchutney x jalapeño pepers x friet x mayo

STEAK TARTARE   14.00

fijngesneden biefstuk x mosterd x sjalotjes x olijfolie x  

kappertjes x bieslook x paprikamayonaise x friet x mayo

Eitje erbij?

EGGS BENEDICT 9.00

twee gepocheerde eieren x geroosterd briochebrood x  

spinazie x bacon x hollandaisesaus

EGGS FLORENTINE 11.00

twee gepocheerde eieren x geroosterd briochebrood x  

spinazie x parmezaanse kaas x serranoham x  

hollandaiseaus

EGGS ROYALE 14.50

twee gepocheerde eieren x geroosterd briochebrood x 

spinazie x bawykov zalm x hollandaisesaus

Take a break from everything, 
be a Maggie

American pancakes
HARTIG 9.00

gebakken bacon x kaas x stroop 

ZOET  9.00

banaan x pecannoten x karamel x kokos x honing



Salades

CRISPY DUCK  14.00

oosterse salade met krokante eendenborst x 

komkommer x prei x bosui x gember x hoisin saus

CAESAR SALAD 11.00

knapperige romainesla x ansjovis x croutons x   

parmezaanse kaas x caesar dressing 

 
MET GEGRILDE KIP 13.00

MAGGIE RED  9.00

salade met geroosterde biet x geitenkaas x   

briquedeeg met roze peper x thijmmayonaise x citroenolie

Soepen

THOM KHA KAI   8.00

thaise kippensoep x kokos x citroengras x gember x   

rode peper x champignons x bosui 

POMPOENSOEP  8.00

pompoensoep gekruid met ras el hanout x koriander x 

geroosterd knoflookbrood  

Tijd voor taart!  
CHEESECAKE 4.00

KERSEN-KARAMELTAART 4.00

APPELTAART  4.00

CHOCOLADETAART  4.00

Al aan de borrel? 
CHARCUTERIE 14.00 
2 PERSONEN

rijk plateau met vers gesneden vleeswaren: 

venkelsalami x iberico de cebo x serranoham x  

dolce zero x pickles x geroosterd knoflookbrood

VegetarischGlutenvrij

Allergisch?
Vertel het ons, zodat de chef er rekening 

mee kan houden.    



Maggie’s 
 Family Affair

KIP X FRIET VOOR DE HELE FAMILY

Elke zondag tussen 17.00 en 19.00 uur: 

Maiskip met friet en huisgemaakte 

appelcompote voor de hele familie voor 

13,- p.p., maar dan moet je wel een 

kleine bij je hebben jonger dan 12 jaar.

Wel even telefonisch reserveren: 

0172 76 90 87

MAGGIEBLUE.NL
 

BE MY 
GUEST

We hebben een fantastische ruimte 

voor welk feestje dan ook, dus kom 

maar op met je snode plannen! 

  

Maggie makes it happen! 

SEE YOU  
      TOMORROW 

GEZELLIG! WE ZIJN DE HELE DAG 
OPEN, DUS JE BENT OOK VAN HARTE 

WELKOM VOOR EEN UITGEBREID 
 DINER OF EEN GEZELLIGE BORREL

Are you being served? 
 Heb je een vraag voor de bediening? 

 Draai het tafellampje om en het rode lichtje 

 trekt meteen de aandacht. 


