
Bread
BROOD           € 1.75 P.P

Met huisgemaakte smeersels 

Cold starters
MAGGIE’S STARTER €12,50 p.p.
Selectie van kleine voorgerechtjes geselec-

teerd door de chef

STICKY TUNA             €10,50
Sashimi van verse tonijn met 3 verschillende 
marinades, aangevuld met sesam, toga-
rashi, furikake, wakame en wasabimayonai-

se 

SURF & TURF TATAKI  €9,50
Krokante sushi rijst belegd met beef tataki  
en zalm tataki met hoisin- en Japanse kew-

pie mayonaise

CARPACCIO              €11,50
Dungesneden rundvlees met truffelmayo-
naise,  Grana Padano, mesclun, pittenmix en 

olijfolie

JAPENESE BOWL   €9,50
Wakame salade met frisée, sojabonen, 
mango, sesam en chips van zeewie

Hot starters
COQUILLES             €15,00
Kort gebakken coquilles met een crème van 
artisjok en truffel,  Serranoham, rode ui, wa-
terkers mayonaise en zuurdesembrood

PUMPKIN    €6,00
Huisgemaakte pompoensoep met feta 
kaas, spinazie mousseline  en groene krui-
denolie  

TOM YAM KUNG   €7,00
Licht pittige garnalensoep gevuld met ge-
bakken gamba’s, taugé, shiitake,  lente-ui  
en koriander

SALADE GADO GADO           €10,00
Krielaardappeltjes gekookt in kurkuma, met 
tofu, ei, tauge, haricot verts, ingelegde kom-
kommer, saus van pinda en cassava kroe-
poek

DINNER

Good food tastes even better in good company!

SALADE BEEF             €11,50
In teriyaki dichtgeschroeide malse biefstuk-
puntjes op mesclun, met kokoscrème, prei, 
bosui, ingelegde komkommer en gefrituurde 
uitjes

PEKING DUCK            €12,00
Gefrituurde eendenborst met komkommer, 
prei, bosui, gestoomde flensjes en hoisin 

Mains
BIG MAGGIE             €16,00
Gegrilde Angus beefburger op brioche 
brood met Maggie’s eigen burger saus, 
cheddar kaas, bacon, sla, tomaat, augurk 

en frietjes

TUNA STEAK           €24,00
Kort gebakken tonijnfilet met polenta,       
shiitake, groene asperges, crème van     
knolselderij en mierikswortel, krokantje     

van sesam en een soja beurre blanc

SURF EN TURF           €22,50
Ierse kogelbiefstuk van de grill met in knof-
look gebakken gamba’s crème van pasti-
naak, gewokte groenten en een saus van 

gerookte boter

WIJTINGFILET             €17.00
Op de huid gebakken wijting filet met kurku-
ma krieltjes, haricot verts en een garam ma-

sala roomsaus 

MAGGIE’S STEAK             €17,00
Ierse kogelbiefstuk met geprakte krieltjes, 

knoflook spinazie en specerijen jus

RIBEYE            €23,50
Prachtige ribeye van de grill met kimchi, 
aardappelrösti, geroosterde pastinaak, ra-

dijs en jus van lavas

RED THAI CURRY          JACKFRUIT €14,00 
GAMBA’S + €3,00 
Thaise rode curry met jasmijnrijst op smaak 
gebracht met kokos, verschillende groen-
ten, ingelegde komkommer en bosui  
  

VIJGENTAART            €14,50
Taartje gevuld met gorgonzola, vijgen,       

spinazie en een gel van stoofperen

DINSDAG  X  WOENSDAG  X  DONDERDAG  X  ZONDAG   17.00 - 21.00 UUR

VRIJDAG  X  ZATERDAG   17.00 - 22.00 UUR

Sides
SWEET POTATO   €3,75
Friet van zoete aardappel  

met vadouvan mayo

BABY SPINACH SALAD  €3,75
Bowl met babyspinazie aangemaakt met 
truffeldressing, Parmezaan en gedroogde 

knoflook

Desserts
RUBY CHOCO TRIFLE  €7,50
Dessert in laagjes opgebouwd met luchtige 
mousse van ruby chocolade, mascarpone, 
crumble van cake, coulis van cassis en ge-
suikerde hazelnoten

SNICKER CHEESECAKE  €8,00
Gebakken cheesecake van chocolade en 
vanille, gezouten pinda’s, karamel crumble 
van witte chocolade en een parfait van 
Tonka bonen

BOS VRUCHTEN MERINGUE €7,50
Knapperige frambozen meringue met blau-
we bessen yoghurtijs, gel van bramen en 
witte chocolade ganache 

SAY CHEESE            €12,50
Selectie van verschillende kazen met confi-
tuur en vijgenbrood 

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

 

STEAKNIGHT @ MAGGIE!
Vleesliefhebbers opgelet! Iedere 

woensdag STEAKNIGHT bij Maggie Blue!

300 GRAM HOLLANDSE   15.00

SAPPIGE KOGELBIEFSTUK
Met maïskolf, kruidenboter en friet


