
CORNETTI     6
croissant | gele roomvulling | 
framboos | amandel 

OVERNIGHT APPLEPIE  7.5
Griekse yoghurt | havermout | appel | 
rozijnen | cashewnoten
 
CLASSIC BREAKFAST   12.5
keuze uit toast of croissant |                 ZALM + 5
boter | avocado | gekookt eitje | 
jong belegen kaas | verse jus d’orange  

OREO MASH UP PANCAKES   9.5
oreo crumble | roomkaasglazuur | 
chocoladesaus 

AMERICAN PANCAKES   9.5
crème patissier | cranberry | 
cranberrycompote | witte chocolade 

EGG NORWEGIAN    14
getoast brioche | huisgerookte zalm | 
Hollandaise | gepocheerde eieren | spinazie 

UITSMIJTER     10
keuze uit maïs- of meergranenbrood | 
3 eieren | meegebakken boerenham | 
jong belegen kaas | peterselie

SMASHED AVOCADO   11
getoast brood | guacamole | tomaat | feta | 
gerookte chili olie | maïs- of meergranenbrood

LEBANESE SANDWICH    11
pita | muhammara spread | courgette | 
gepofte paprika | olijven | dukkah 

POKEBOWL   CHICKEN 12.5
sushirijst | edamame |           ZALM 14.5
wakame | mango | spicy mayo 

VEGANBOWL     11.5 
sushirijst | shiitake | bieten | edamame | 
wakame | appel | wasabi mayo

PEKING DUCK     14
crispy eend | stoombroodjes | little gem | 
ingelegde groente | hoisin 

CARPACCIO      12.5 
keuze uit maïs- of meergranenbrood | 
rundercarpaccio | mesclun | pestodressing | 
parmezaanrasp | pittenmix

SLOPPY JOËL      12.5 
pistolet | Koreaans gekruid rundergehakt | 
cheddar melt | zoetzure groente | chipotle-aioli 
Fun fact | Joël staat op dit moment 
(waarschijnlijk) te shinen in de keuken! Ja, hij is
nog vrijgezel.

      Van deze gerechten kan ik een 
salade voor je maken ( + €2.00 )

   VEGA      VEGAN

Ik kan uiteraard rekening houden met allergieën
of dieetwensen. Geef dit aan bij de bediening.

Maggie heeft het voor je! Van heerlijke 
pancakes naar fitgirl-summer oats tot het 
beste gerecht om je brakke dag te beginnen. 
Ze laat de keuken brigade alles vers maken 
en dat proef je! Nieuwsgierig? Voel je vrij en 
neem een kijkje boven… 

BREAKFAST
van 09.00 tot 12.00

BRUNCH
van 09.00 tot 16.00

LUNCH
van 12.00 tot 16.00

If you need a break, have 
one at Maggie’s!



O.G. ICED COFFEE   4.75
home shaked | chocolade saus | 
met slagroom + 0.50    
 
SGROPPINO    6
citroen sorbet | vodka | prosecco  

YELLOW      4.5
mango | banaan | kokosmelk | jus d’orange 

PUMP IT UP    4.5
kwark | kokosmelk | vanille | honing  

VERSE JUS D’ORANGE   4

BAMBINO LATTE    2.75
koffieverkeerd voor kids | shot chocolademelk

BAMBINO SMOOTHIE    3.75
kleine variant yellow smoothie

APPELTAART     3.95
REDVELVET     3.95
TAART VAN DE MAAND  3.95
NEW YORK CHEESECAKE  (gluten vrij) 4.5 

met slagroom + 0.50    

ESPRESSO   2.6
CAPPUCCINO   3
ESPRESSO MACCHIATO  2.7
CORTADO   3.5
LUNGO    2.8
LATTE    3.7
AMERICANO   2.6
LATTE MACCHIATO  3.75
DUBBELE ESPRESSO  3.2

Alpro soja | Oatly haver | Alpro kokos + 0.50
Extra shot espresso + 0.75 
Decafe + 0.25

SPECIALS

SWEET CARAMEL   4 
karamel monin | koffie | melk | 
slagroom | karamel topping    
 
GO HAZELNUTS   4 
hazelnoot monin | koffie | melk | 
slagroom | crunchies    
 
VANILLE DELIGHT   4
Vanille monin | koffie | melk | slagroom |
meringue topping

DIRTY COCO      4
geschuimde chocolademelk | 
shot espresso

HOT COCO     3.5
met slagroom + 0.50
met marshmallow + 0.50

THEE      2.8
VERSE MUNTTHEE    3.25
VERSE GEMBERTHEE    3.25
munt, sinaasappel of citroen + 0.25

CHAI TEA LATTE KANEEL   3.75
DIRTY CHAI     4.2
met espresso

REDVELVET LATTE   3.75 
met witte chocolade

 

 

COFFEE NOW, WINE LATER ICE ICE BABY

SMOOTH SMOOTHIES

LITTLE ONES

YOU WANT A PIECE OF ME?

TEA TIME

EVERYBODY LIKES CHAI’S 

MIMOSA SUNDAY

Elke zondag tot 16.00 uur maken 
wij speciaal voor jullie de 
heerlijkste mimosa!

MIMOSA  4.5
WANT SUPERSIZE?   18

MAGGIEBLUE.NL


