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

Let’s share our food! Maggie houdt ervan om al
haar heerlijks met jullie te delen, nu is het aan
jullie! Geen eigen gerechten meer maar een tafel

MENU

vol shared dining. Vraag ons personeel naar de
spelregels!

MAGGIE’S DISCOUNT! Maggie geeft tot wel 40%
korting op diner! Hoe ontvang je deze korting?
Bestel van de dinerkaart de gerechten waar je zelf
blij van wordt en ontvang de korting. 20% bij 2
gerechten pp, 30% bij 3 gerechten pp en 40% bij
4 gerechten pp! Dit geldt op alle gerechten van de
dinerkaart m.u.v. sides, maggie’s choice, dranken
en eventuele andere kortingen.
(GELDIG OP ZONDAG, DINSDAG, WOENSDAG & DONDERDAG)

CRISPY SUSHI BITES (5ST.) 		 12
gebakken sushirijst| tartaar van yellowfin tuna |
avocado | jalapeño | soja

KOREAN FRIED CHICKEN
12
gepaneerde kippendij | sweet & spicy chilisaus |
bosui

MUSHROOM SHAWARMA
		13.5
shoarma van gemengde paddenstoelen | vegan
knoflooksaus | hummus | flatbread

CHICKEN SLIDERS
6 pp
slider bun | crispy kipburger | little gem | rode ui |
chipotle-aioli | gesmolten kaas

STEAK TARTACO (3ST.)
maïs taco’s | steak tartaar |
wasabi-guacamole | limoen

		

9.5

PEKING DUCK 					12.5
knapperige pekingeend | gestoomde
flensjes | ingelegde rauwkost | bosui |
hoisinsaus
STIR FRIED VEGGIES
verschillende soorten paksoi | bimi |
gefrituurde ui | knoflook | oestersaus

SIDES
BREEKBROOD
			
ambachtelijk breekbrood in 3 smaken |
verschillende dips

9.5

FALAFEL AVOCADO BITES (5ST.)
8.5
krokante avocado-kikkererwt falafel | gemengde
sla | limoenmayo | olijven
1.75 pp

SPINAZIE BOWL
		 4.5
baby spinazie | Parmezaanrasp |
truffeldressing | knoflook

BEEF TATAKI 					
10
tataki van diamanthaas | ponzu-sojalak | crumble
van gefrituurde ui | bosui
GAMBA GYOZA (5ST.) 				
huisgemaakte dumplings | gambavulling |
sesam-soja lak | bosui

9.5

CLASSIC FRIES
		 3
crunchy friet | mayonaise

MEXICAN STYLE GYOZA (5ST.) 		
9.5
huisgemaakte dumplings | pulled chicken |
zoete aardappel crème | chipotle aioli | limoen

MOSQUITO FRIES
		 5
crunchy friet | knoflook-peterselie boter |

FLAT IRON (300gr.) 				22.5
flat iron steak van de Josper | medium-rare |
chimichurri boter | gerookte spekchutney

aioli | kruiden

DESSERTS

PASTA TRUFFEL
				12.5
tortellone van paddenstoelen & truffel
| truffelroomsaus | bascilicum | parmezaan

CÔTE DE BOEUF (400gr.) 			31
rib steak van de Josper | chimichurri boter |
gerookte spekchutney
PULPO A LA GALLEGA				
18.5
gegrilde octopus | aardappelpuree met saffraan |
crispy serranoham
UNAGI SALMON					16
op de huid gebakken zalmfilet | unagi lak |
witlof | venkel

COOKIE DOUGH MESS UP
7.5
koekdeeg met stukjes chocola uit de oven |
bourbon-vanille-ijs | compote van rood fruit
LEMON CURD
citroentaart | gebrande merengue |
yogurt sorbet | gel van citroengras

7.5

CHOCO-RUPTION
verschillende bereidingen van chocola |
let us surprise you

7.50

ESPRESSO MARTINI
below 42 | espresso | tia maria

8

MAGGIE’S SHARED SWEETS
9.75 pp
uitgebreide combinatie van onze desserts |
vanaf 2 personen
SAY CHEESE
12.5
Selectie van kazen | vijgenbrood | confituren |
druivenmosterd

VEGA

VEGAN

VRAAG ONS PERSONEEL NAAR DE VEGA/VEGAN MOGELIJKHEDEN!

MAGGIES CHOICE
		 35 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 pp
(vanaf 2 personen te bestellen)
Upgrade de MAGGIES CHOICE met een cookie
dough mess up, lemon curd, choco-ruption of
espresso martini

