
Bread 
BREAD MAISBOL   1.75 PP 

Landbrood met kerriepesto mayonaise 

en gezouten roomboter 

Cold starters
SPICY TUNA  9.50
Spicy tartaar van tonijn met Japanse 

togarashi peper, ponzugel, wasabi-

mayonaise, radijs en krokante zeewier

CARPACCIO 10.00

Dun gesneden, verse carpaccio van de 

kogel met Parmezaanse kaas, krokante 

aardappel, citroen en vergine olijfolie 

BEEF TATAKI   7.50
Geschroeide, in soja gemarineerde, 
diamanthaas met kokoscrème, krokante 

sushirijst, gefrituurde ui en sesam 

VIETNAMESE SPRINGROL 7.50

Knapperige groente, wakame, kimchi, 

koriander met een dressing van soja, 

rode peper en pinda

Hot starters

MAGGIES VISSOEP 9,50

Mediterrane vissoep met saffraan, venkel, 

zeebaars, garnalen en rouille

SOTO AJAM   5.50

Indische kippenbouillon met citroengras, 

kip, bosui, taugé, ei en noedels

CRISPY DUCK  11.00
Krokant gefrituurde eendenborst, 
komkommer, prei, bosui, gestoomde 

flensjes en hoisin

DINNER

Good food tastes even better in good company

Salads
MOZZARELLA 12.50
Salade van little gem en gegrilde 
courgette, paprika, aubergine met 
mayonaise van rucola, buffel mozzarella 
en basilicum

GEROOKTE ZALM   12.50
Salade met gerookte zalm, kruidenroom-
kaas, crôutons, gekookt ei, groene 
asperges en citroendressing

COPPA DI PARMA  12.50
Salade met dungesneden coppa di 
Parma, verse ingemaakte pruimen, 
oude pecorino kaas en aceto balsamico

Main dishes

ZEEBAARS   16.50
Gegrilde zeebaarsfilet met oosterse 
groente, tamarinde ,verse gember, 
koriander en sesam-limoendressing

GARNALEN   18.50
Gebakken garnalen piri piri, met 

spaghetti, peterselie, knoflook en 
schaaldieren saus 

MAGGIES BURGER  14.00
Angus burger van 200 gram met gerookte 
cheddarkaas, augurk, uienchutney, 
teriyaki saus, tomaat, bacon en friet 

IBERICO 17.00
Varkensrib met ratatouille, gekonfijte 
roseval aardappel en rozemarijnjus

LAM 16.50
Gestoofde lamsschouder met asperges, 
doperwten, gnocchi, bonenkruid 
en lamsjus

DINSDAG  X  WOENSDAG  X  DONDERDAG  X  ZONDAG   17.00 - 21.00 UUR

VRIJDAG  X  ZATERDAG   17.00 - 22.00 UUR

PICANHA 16.00
Gegrild runderstaartstuk met 
BBQ prei, zoete aardappel en saus 
van Szechuan pepers

DIAMANTHAAS 17.00
Geroosterde diamanthaas met 
aardappelrösti, sugar snaps 
en dragonjus

TARTE TATIN 14.00
Tarte tatin van pompoen met 
Parmezaanse kaas, dun gesneden
rode bietjes, zoetzure pompoen en 
krokantjes van biet

Desserts
KAASPLATEAU  9.50

Met vijgenbrood, zuidvrucht 
en mosterd

PAVLOVA   7.50
Citroen merinque  met lemoncurd, 

vanilleroom, krokante amandel en 

framboos

ROMANOFF   8.50

Aardbeien, wodka, hangop, basilicum, 

aardbeiensorbet en krokante aardbei  

MARSBAR  7.50 

Caramel,  Oreo, karamelparels, koude 
sinaasappel sabayon en gezouten 
roomijs

Kids
HAMBURGER MET BBQ SAUS    7.50

EN FRIET 

FRIET MET SNACK NAAR KEUZE    7.50

PASTA MET RODE SAUS     7.50

ICECREAM       3.50


