BE MY GUEST
We hebben een fantastische ruimte voor
welk feestje dan ook, dus kom maar op
met je snode plannen!

SEE YOU
TOMORROW
GEZELLIG! WE ZIJN DE HELE DAG OPEN,
DUS JE BENT VAN HARTE WELKOM
VOOR EEN GOEDE KOP KOFFIE OF
EEN LEKKERE LUNCH!
VOOR GROEPEN VANAF 8 PERSONEN BIEDEN

Sharing
is Caring...

WIJ U GRAAG EEN PASSEND MENU AAN!

FOLLOW US!
Volg Maggie op Facebook & Instagram

GOOD VIBES
ONLY
MAGGIEBLUE.NL

Maggie heeft zonder overleg het concept
volledig omgegooid. Ze heeft de stoute
schoenen aangetrokken en gaat delen!
Delen? Shared dining is hét nieuwe ding. Geen

KOREAN FRIED CHICKEN

MENU

Gepaneerde kipdijfilet | pittige zoetzure
chilisaus

LAMSKEBAB (2ST.)

saai en formeel diner, maar zet de tafel vol met
allerlei verschillende hapjes.

MAGGIE’S SALMON SUSHI (5ST.)

14

Lauwwarme sushi roll | zalmtartaar |
avocado | komkommer | granaatappel
| spicy mayo

Laat al je zorgen gaan en hang achterover,
neem het leven vandaag even niet te serieus.
moderne bites van over de hele wereld te

TUNA TATAKI

proeven, want MAGGIE GOES BANANAS!

In 3 kleuren sesam dichtgeschroeide
geelvintonijn | wasabi-mayo | wakame |
5 spices filodeeg

crazy fact hebben, horen wij het graag!

12.50

Huisgemaakte lamskebab op een spies
| chili flatbread | Peruaanse rode ui |
yoghurtsaus

IBERICO RIBS

Verras jezelf door onze vernieuwde en

Mocht je een vraag, opmerking, allergie of een

12

14

16.50

Gewokte iberico ribfingers | blackbean-garlic
saus | paksoi | kersen

CORN ON THE COB (2ST.)

DAHL SOEP (100ML) 		

6

6.50

Krokante maïskolf van de grill | aioli |
parmezaan en oregano coating

Indiase linzensoep | knoflook-naanbrood |
Griekse yoghurt dip | selderij

FALAFEL AVOCADO 		
BITES (5ST.)

SIDES

Krokante avocado-kikkererwt falafel |
gemengde sla| frisse limoen-mayo| olijven

PASTA TRUFFEL 		
BREEKBROOD				 6

Tortellone van paddenstoelen & truffel
| truffelroomsaus | fijne parmezaanrasp

Ambachtelijk breekbrood in 3 smaken |
verschillende dips

PEKING DUCK

SPINAZIE BOWL

4.50

Baby spinazie | Parmezaanrasp |
truffeldressing | knoflook

CLASSIC FRIES

12.50

Knapperige Pekingeend | gestoomde
flensjes | ingelegde rauwkost | bosui |
hoisinsaus

TACO SIN CARNE (3ST.)
3

12.50

10.50

Maïs taco’s | chili sin carne | met citrus
ingelegde rode ui | koriander | chipotle-aioli

Crunchy friet | mayonaise

CRISPY CHICKEN SLIDERS (2ST.)
MOSQUITO FRIES

5

Crunchy friet | knoflook-peterselie boter |
aioli | kruiden

GARLIC RICE 		 5
Gewokte rijst met knoflook | zoetzuur

DESSERTS

8.50

12.50

MAGGIE’S SOLERO

7.50

Vanille panna cotta | exotisch fruit |
passiegel | mango room

ANCHO CHILI CHOCOLATE

6

Huisgemaakt puur chocolade ijs met
ancho chilis| andaluz olijfolie | fleur de sel |
SO worth it

STICKY LIME RICE

7.50

Rijst in kokosroom met sereh en limoen |
bavarois van pandan | geroosterde kokos

SAY CHEESE 			

12.50

Selectie van kazen | vijgenbrood | confituren

Slider bun | krokante kipburger | little gem
| rode ui | gesmolten kaas | chipotle-aioli

GAMBA GYOZA (5ST.) 			

8

VEGA

VEGAN

Dumplings | gambavulling |
sesam-soja dip | ingelegde gember

SHORTRIB 				

24

15 uur sous-vide gegaarde BBQ-shortribs|
padron paprika’s | kruiden-mousseline

BBQ GAMBA’S 		

14

Gamba’s uit de houtskooloven met
Thaise boter

BEEF TATAKI
Tataki van diamanthaas | ponzu-sojalak |
crumble met gefrituurde ui | bos ui

10

MAGGIES CHOICE

35.00 PP

(vanaf 2 personen te bestellen)
Keuzestress? Laat het over aan Maggie.
Een combinatie van koude en warme gerechten geselecteerd door de chef waarbij je niets
tekort komt.

MAGGIES SWEET CHOICE

40.00 PP

(vanaf 2 personen te bestellen)
Upgrade de MAGGIES CHOICE met een zoet
dessert naar keuze.

