
Bread 
BROOD                       1.75 P.P  
Italiaans kruidenbrood met aioli, 
hummus  en harissa

Cold starters
TUNA PIZZA                  9.50 

Krokant kruidenfilo met dungesneden 

rauwe tonijn, dashi yuzu, enoki, 

sesam mayonaise en blue skin radijs

VITELLO TONNATO   10.00  
Gepekeld kalfsvlees met tonijn mayonaise, 
zacht gekookt ei, krokante kappertjes, 

olijfolie en rucola

STEAK TARTARE ORIENTAL    11.50  
Steak tartare van rund met miso mayonaise, 

krokante ui, oesterblad en japanse omelet

CARPACCIO 11.50

Dun gesneden verse carpaccio met 

Parmezaanse kaas, krokante aardappel, 

truffelmayonaise en olijfolie

MAGGIES SALAD 9.00

Groenten spaghetti met glasnoedels, 

mango, bosui, rode curry, pinda, munt, 

tomaat en gember

GAZPACHO   8.50

        VEGA   6.50
Koude tomatensoep met komkommer, rode 

peper, gerookte tomaatjes, croutons, papri-

ka en tempura van torpedo garnaal 

CEVICHE 10.75

Gemarineerde kabeljauwfilet met grape-

fruit, avocadocrème, sojaboon, 

passievrucht en limoen

MAGGIE’S STARTER       12.50 p.p
(vanaf 2 personen) 
Proeverij van verschillende starters

DINNER

Good food tastes even better in good company!

Hot starters
PEKING DUCK  12.00
Gefrituurde eendenborst met komkommer, 
prei, bosui, gestoomde flensjes en Hoisin 
saus

DIM SUM  9.50
Variatie van 6 dim sum met sesamsaus

PORK BELLY  9.50
Krokante buikspek met yakitori saus en 
chinese broccoli

THOM KHA KAI       6.50 
Thaise kokos soep met kip, citroengras, 
verse gember, rode peper en champignons

Main dishes
GROENE CURRY   14.50
Groene Thaise curry met mini aubergine, 
broccoli, doperwten, kouseband, bosui, 
jasmijnkokosrijst en zoetzure komkommer-
salade

ROG       21.50
Rogvleugelfilet uit onze Josper grill met 
asperge, lamsoren, gember en soja beurre 
blanc  

STEAK TONIJN    22.50
Gegrilde tonijn, soba noedels, bimi, paksoy, 
mini maïs, bonito flakes 
en teriyaki mirin

KROKANTE FILO 14.50
Blauwaderkaas, bloemkool crème, 
zoetzure bloemkool, kappertjes, 
waterkers en lavas saus

TOURNEDOS 24.50
Gegrilde tournedos met gebakken uien, 
kippenlevers, wilde spinazie en jus van 

Zaanse mosterd  

LAMSBOUT 19.50
Gebraden lamsbout met hand gerolde 
couscous, auberginechutney en een lamsjus 

met honing, rode peper en rozemarijn

DINSDAG  X  WOENSDAG  X  DONDERDAG  X  ZONDAG   17.00 - 21.00 UUR

VRIJDAG  X  ZATERDAG   17.00 - 22.00 UUR

Desserts
LEMON CURD  7.50

Crème van limoen met merinque, lemon 

yuzu curd, mango rode peper chutney 

en sorbet van spicy pompoen

MAGGIE’S SORBET   8.50

Sorbet ijs van prosecco witte perzik, 

frambozen, mango, passie vrucht met 

merinque vers fruit en prosecco

AARDBEIEN EN WITTE CHOCOLADE 8.50

Gemarineerde aardbeien, krokante 

amandel, mousse van witte chocolade, 

aardbeien sorbet 

TARTE TATIN  8.50

Tarte tatin van appel met amandelspijs, 

vanilla saus en rum rozijnen ijs

CHEESE 12.50

Assortiment van diverse kazen met 

perenkaneel confiture en kletzenbrood

TWIJFEL JE TUSSEN EEN VAN ONZE 
DESSERTS OF KOFFIE? PROBEER DAN 
DEZE VERRUKKELIJKE COCKTAILS!

ESPRESSO MARTINI 8.00

Espresso, Below 42 vodka en kahlua

MAGGIE MOOOOO 8.00

Baileys, Kahlua, Below 42 vodka, 

Amaretto en melk

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

 

BIG MAGGIE 16.50
Angusburger uit de Josper, geroosterde 
rode ui, gruyere, huisgemaakte bbq saus, 
bacon en  bieslookroomkaas

ENTRECOTE (2 PERSONEN)  56.00

Runder entrecote uit de Josper grill met 

bijpassend garnituur en rode wijn 

knoflook jus


