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MAGGIEBLUE.NL

GOOD VIBES
ONLY

BE MY GUEST
We hebben een fantastische ruimte voor 

welk feestje dan ook, dus kom maar op 

met je snode plannen!

FOLLOW US!
Volg Maggie op Facebook & Instagram

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 

WIJ U GRAAG EEN PASSEND MENU AAN!



DESSERTS

CHOCO & OREO    7.5

pure chocolade moulleux met een lichte kick | 
oreo-roomijs | frambozensaus

PURE PASSION    7.5

chocosphere | curd van passievrucht | 
chocolade sorbetijs | passiegel 

CHERRYCANDY     7.5 

kersenbavarois | hangop | yoghurt-amarena 
roomijs | kersenlak | suikerspin

SAY CHEESE      12.5

selectie van kazen | vijgenbrood | 
confituur | druivenmosterd

ESPRESSO MARTINI    8

42 Below | Kahlua | espresso

VEGA         VEGAN   
HEEFT U ALLERGIEËN OF DIEETWENSEN, ASK OUR STAFF

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 zal komen.

MAGGIES SWEET CHOICE   40 pp
(vanaf 2 personen te bestellen) 

Upgrade de MAGGIES CHOICE met een Choco 
& Oreo, Pure passion, Cherrycandy of een 
Espresso Martini. 

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 VOL SHARED DINING. VRAAG ONS 

PERSONEEL NAAR DE SPELREGELS!

SIDES
BREEKBROOD      1.75 pp

ambachtelijk breekbrood  | verschillende dips

TRIPLE SESAM EDAMAME   6

groene sojaboontjes in peul | witte 
en zwarte sesam | sesamolie

CLASSIC FRIES     3

crunchy friet | mayonaise

MOSQUITO FRIES     5

crunchy friet | knoflook-peterselieboter | 
aioli | kruiden

MISO ASPARAGUS  7.5

groene asperges | witte miso | 
gember | bosui | sesam

SALMON SUSHI      14

sushirijst | geflambeerde zalm | ingelegde 
komkommer | mango-peperchutney | kewpie

STEAK TARTARE BITES    9.5

tartaar van rund | krokante wontonvellen | 
jalapeñocrème | wakame

INDIAN KEBAB   9.5

kebab van rode linzen | naan | tzatziki | 
munt | koriander | granaatappel

PEKING DUCK    14

pekingeend | gestoomde flensjes | ingelegde 
groenten | bosui | hoisinsaus

GAMBA GYOZA     9.5

huisgemaakte dumplings | gamba | sojalak | 
sesamdressing | bosui

MEXICAN STYLE GYOZA    9.5

huisgemaakte dumplings | pulled chicken | zoete 
aardappelcrème | chipotle aioli | limoen

SEABASS CEVICHE     15

zeebaars in limoenmarinade | truffelchips | 
knoflook | aji amarillo-crème | rode ui | koriander

BEEF TATAKI     11.5

tataki van diamanthaas | ponzu-sojalak | 
crumble met gefrituurde ui | bosui

IBERICO RIBS    21

gewokte boneless ribs | Aziatische BBQ-glace | 
paksoi | ananas | gefrituurde ui

RAVIOLI TRUFFLE   12.5

gevulde pasta met paddenstoelen & truffel | 
truffelroomsaus | basilicum | grana padano

KOREAN FRIED CHICKEN    12.5

gepaneerde kipdijfilet | pittige zoetzure 
chilisaus | sla | bosui

DIY BEEF BRISKET    27.5

langzaam gegaard borststuk | maïstaco’s | 
salsa verde | crème fraîche | cheddar melt

MESSY GAMBAS     16

black tiger gamba’s | gerookte paprika-chipotle 
roomsaus | peterselie | tomatenchurros | limoen

STICKY TEMPEH      8.5

tempeh in soja | jasmijnrijst | pandan | 
kurkuma | Chinese kool 

BLACK BEAN TOSTADAS   9.5 

krokante maïstortilla’s | bonenspread | 
BBQ mais | limoenmayo | rode ui | feta

MENU


