
DINNER

  Good food  
tastes even better 
 in good company



Bread

EEN ROYALE VERSE LANDBOL,  
WIT OF MEERGRANEN, MET: 

roomboter  4.00

extra vergine olijfolie x hummus  5.00

extra vergine olijfolie x iberico ham  8.00

Cold Starters

CARPACCIO  11.00

verse rundercarpaccio x parmezaanse kaas x  

krokante aardappel x citroen x extra vergine olijfolie

CAESAR SALAD 11.00

romainesla x ansjovis x croutons x  

parmezaanse kaas x ceasar dressing 

CAESAR SALAD MET KIP 13.00

MAGGIE RED  9.00

vegetarische salade van geroosterde biet x  

geitenkaas x thijmmayonaise x citroenolie

BAWYKOV ZALM   12.00

gerookte bawykov zalm x aardappelsalade x  

appel x avocado x crème fraîche x mierikswortel

TUNA TATAKI   13.00

gegrilde tonijn met vijfkruidenpoeder x  

zoetzure komkommer x rettich x soja-wasabidressing

STEAK TARTARE  11.00

fijngesneden biefstuk x mosterd x sjalotjes x  

olijfolie x kappertjes x bieslook x paprikamayonaise

Hot Starters

THOM KHA KAI  8.00

thaise kippensoep x kokos x citroengras x  

verse gember x champignons x rode peper

POMPOENSOEP  8.00

pompoensoep gekruid met ras el hanout x  

koriander x knoflookbrood 

CRISPY DUCK 11.00

krokante eendenborst x komkommer x prei x  

bosui x gestoomde flensjes x hoisinsaus

GAMBA’S   12.00

gebakken gamba’s x mangochutney x  

ananas x krokante linzenkroepoek

MOSSELEN  10.00

gebakken mosselen x saffraan x grove mosterd x   

Tuinkruiden x geroosterd brood

TACO DELUXE 11.00

krokante taco x langzaam gegaarde runderrib x  

zoete ui x waterkers x avocado x paprika x verse mango

VegetarischGlutenvrij

Allergisch?
Vertel het ons, zodat de chef er rekening 

mee kan houden.    

Sharing is caring, dus proef 
Maggie’s veelzijdigheid



Main Courses

BIG MAGGIE’S 15.00

hamburger van de grill x gerookte cheddarkaas  

x uienchutney x avocado x jalapeño pepers x friet x 

mayo

TORTELLINI  15.00

verse tortellini van pompoen en amandel x  

lichte gorgonzolasaus x maanzaad x salie x  

kruim van amandelkoekjes  

DORADE 20.00

gegrilde doradefilet x geroosterde tomaat x  

spaghetti met olijfolie en knoflook 

RED THAI CURRY  16.00

rode thaise curry x garnalen x kokosrijst x  

komkommersalade

MAGGIE’S MASH  18.00

gestoofde runderrib x knolselderijstamppot x  

knoflook x jus van laurier en kruidnagel

MAISKIP OP STOK  19.50

maïskip x geroosterd in de josper x  

citroenknoflookjus x grove groenten 

HERTENBIEFSTUK  24.00

hertenbiefstuk x rodekool x peterseliewortel x  

cranberries x saus van kruidkoek

ALLE GERECHTEN KUN JE NAAR WENS AANVULLEN  
MET EEN VAN DEZE BIJGERECHTEN:

SAUCES

knoflook-laurierjus, bearnaisesaus,  

chef’s barbecuesaus 2.50

SIDE DISHES

appelcompote 3.00

geroosterde paprika 3.00

groene salade 3.50

geroosterde maiskolf 3.00

friet met mayo 3.50

KAASPLANK (1 PERSOON) 8.00

oude rotterdammer (harde kaas) 

bokkesprong in as (geitenkaas)   

brie de meaux (witschimmelkaas)   

epoisse (roodschimmelkaas)  

cabrales (blauwschimmelkaas)  

kletsenbrood x zuidvruchtencompote x  

mosterd van druivenmost 

ROASTED PINEAPPLE  8.00

geroosterde ananas x nougatine x  

mousse van sinaasappel x sorbet van bloedsinaasappel

LAVACAKE 8.00

chocolade lavataartje x vulling van passievrucht x 

 mangosorbet

SALTY CARAMEL  8.00

crumble x karamelparels x limoen x gezouten roomijs

SWEET & SMALL 5.00

2 pistache x 2 chocolade macarons  

voor bij de thee of koffie

Desserts

VAN DE JOSPER GRILL
De Josper is eigenlijk een BBQ in een oven,  

waardoor gerechten onder extreem hoge tempera-

turen geroosterd worden. 

BAVETTE STEAK 23.00

bavette steak x trostomaat x chimichurri

CÔTE DE BOEUF 2 PERSONEN 50.00

gegrilde runderrib x trostomaat x chimichurri

MAGGIE’S RIBS  18.00

spareribs



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

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

 Draai het tafellampje om en het rode lichtje 

 trekt meteen de aandacht. 

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! 

MAGGIEBLUE.NL
 

SEE YOU  
      TOMORROW 

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

WELKOM VOOR EEN GOEDE KOP 
KOFFIE OF EEN LEKKERE LUNCH


