
Bread 
NAANBROOD   1.75 PP

Met aioli, hummus en harissa 

    
     

Cold starters
TUNA PIZZA    9.50

Krokant filodeeg met dungesneden rauwe 

tonijn, citrusazijn met sojasaus, fluweelpoot 

paddenstoel, sesam mayonaise en radijs

TOFU SOJA    8.50

Gefrituurde tofu met rode pitahaja, mango, 

kokoscrème, ponzu soja en krokante lotus 

wortel

 

STEAK TARTARE ORIENTAL    11.50

Steak tartare van rund, miso mayonaise, 

krokante ui, oesterblad en japanse omelet

STEAK TARTARE 9.50
Van kalfsbil met limoen, olijfolie, 

buffelmozzarella en tomatenmayonaise

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

CEVICHE 10.75

Gemarineerde kabeljauwfilet, grapefruit, 

avocadocrème, sojaboon, passie vrucht 

en limoen

MAGGIE’S STARTER        12.50 PP

(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 

THAISE SHRIMPCAKE   9.50

Garnalenkoekjes met sereh, knoflook, 

limoenblad, gember, wortelsalade 

en sesamsaus 

PORK BELLY   10.75

Krokant buikspek, gerookte maiscrème, 

chutney van lychee en bouillon van steranijs

THOM KHA KAI      6.50

Thaise kokos soep met kip, citroengras, 

verse gember, rode peper en champignons

INDIASE DAHL SOEP    6.50

Rode linzen soep met spinazie, garam 

massala, komijn en zoete aardappel

Main courses
RED CURRY    VEGA  14.50   16.50

Rode Thaise curry met garnalen,

jasmijnkokosrijst en zoetzure 

komkommersalade

MISO RAMEN     14.50

Japanse Udon noedels met sugar snaps, 

taugé, shiitake, bosui en ei 

KALFSSUKADE   18.50

Sukade uit de bbq, artisjok, tomaat, 

lavas en zoetzure pompoen 

STEAK TONIJN 22.50

Gegrilde tonijn, soba noedels, bimi, 

bonito flakes en teriyaki mirin

GECONFIJTE EEND 18.00

Gekonfijte tamme eendenbout, zuurkool uit 

de bbq, pastinaak en romige saus van Ras 

el Hanout  

BIG MAGGIE 16.00

Angusburger uit de Josper met hash brown 

aardappel, Gruyère kaas, zoetzure 

komkommer, huisgemaakte bbq saus,

bacon en bieslookroom

DINSDAG  X  WOENSDAG  X  DONDERDAG  X  ZONDAG   17.00 - 21.00 UUR

VRIJDAG  X  ZATERDAG   17.00 - 22.00 UUR

PICHANHA  19.50

Gegrilde runderstaartstuk, aardappelrösti, 

roergebakken spinazie, saus van 

kruidnagel en koffie

RIB ROAST          (2 personen)  50.00

Runderribstuk uit de Josper grill met 

bijpassend garnituur en rode wijn 

knoflook jus

         FREYGAARD SASHI   Waanzinnig mooi en smaakvol 

           rundvlees uit Finland. Prachtig fijne 

           vet dooradering, waardoor de pure 

           smaak van het rund naar voren komt.

Desserts
LEMON CURD 7.50

Crème van limoen met meringue, lemon 

yuzu curd, mango-rode peper chutney 

en sorbet van spicy pompoen

MAGGIE’S CHOCOLATE   9.50

Proeverij van pure & witte chocolade met 

Pedro Ximenez en passie vrucht 

TRIFLE BANAAN   7.50

Gele room van banaan, pecan nootjes, 

kaneelroomijs, salty caramel en Licor 43 

TARTE TATIN 8.50

Tarte tatin van appel met amandelspijs, 

vanillesaus en rum rozijnen ijs

CHEESE  12.00

Assortiment van diverse kazen met 

peren-kaneel confiture en kletzenbrood

SWEET AND SALTY    8.00

ESPRESSO, BELOW 42 VODKA, KAHLUA 
EN GEZOUTEN KARAMEL
Twijfel je tussen één van onze desserts 

of koffie? Probeer dan deze verukkelijke 

cocktail!

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


