
Vanaf 2 stuks te bestellen    4 P.S.
Vraag naar de beschikbaarheid

OYSTERS ASIAN STYLE   

granité van yuzu | tobiko

OYSTERS PERUVIAN STYLE  

limoen vinaigrette | koriander

BREAD   7.5

pita | muhammara dip | dukkah | olijfolie 

PIMIENTO PADRÓN  6.5

Padrón pepertjes | maldon zout  

SPINACH BOWL     6.5

babyspinazie | olie van wintertruffel | parmezaanrasp 

CORN RIBS     7

maïs van de Josper | Peruaanse salsa verde

CLASSIC FRIES     4

crunchy friet | mayonaise

MOSQUITO FRIES   6

crunchy friet | knoflookboter | aioli

SPICY TUNA BITES (3st.)     9 

sushirijst | tonijntartaar | avocado | jalapeño | sesam 

BEEF TATAKI       12.5 

24 uur gemarineerde tataki van diamanthaas | 

ponzu-sojalak | gebakken ui | bosui 

RAVIOLI TRUFFLE      14

gevulde pasta | paddenstoelenvulling | 

truffelroomsaus | parmezaanrasp

KOREAN FRIED CHICKEN      15 

gepaneerde kippendijfilet | pittige zoetzure chilisaus | 

knapperige sla | sesam 

MAGGIES DIY PEKING DUCK   14.5 

krokante eendenborst | gestoomde flensjes | 

ingelegde groenten | hoisin 

PUMPKIN PANGSIT (5st.)  9.5 

krokante dumplings | gember | miso | chili | dipsaus 

OYSTER MUSHROOM GYOZA (5st.)   10

gestoomde dumplings | Chinese kool | oesterzwam | 

gerookte chili-olie | lotus 

PINK SUSHI (5st.)     10 

sushirijst | bieten | wakame | wasabi  | appel 

SALMON CEVICHE     15 

verse zalm | pastinaak | oestercrème | 

leche de tigre | koriander 

MISO BLACK COD     19.5 

72 uur gemarineerde kabeljauwfilet | 

misodressing | bijpassende garnituur 

PULLED DUCK TACO’S (3st.)   15 

langzaam gegaarde eend | rode kool | 

aji-amarillo mayo | 5 spices | sinaasappel 

PICANHA      22.5

runderstaartstuk van de Josper | 

chimichurri | gerookte jalapeño-boter

ST. LOUIS STYLE RIBS    24.5 

varkens ‘short rib’ van de Josper | 

op kersenhout gerookt | cherry-chipotle-bbq saus

 

    VEGA       VEGAN   

Ik kan uiteraard rekening houden met allergieën of 

dieetwensen. Geef dit aan bij de bediening.

Geen saaie, stoffige gerechten, maar net een tikkeltje 

anders, precies zoals Maggie is. Sharing is caring, dat is 

dan ook het motto van haar dinerkaart. Maggie heeft weer 

prachtige gerechten op een rijtje gezet voor haar gasten 

en ze kan je verzekeren dat de kwaliteit en versheid er 

zoals gewoonlijk weer vanaf spat! Vraag het personeel 

naar de spelregels. Andere vragen? Stel ze gerust. 

MAGGIES OYSTERS

SIDES

MAINS

Sharing is Caring...
MAGGIES CHOICE    35 PP

vanaf twee personen

Keuzestress? Laat het dan over aan Maggie. 

Een combinatie van koude en warme gerechten, 

geserveerd in meerdere rondes, geselecteerd door de 

chef waarbij je niets tekort zal komen.



CANDYBAR     8

chocolademousse | chocoladeparfait | pinda’s | 

karamelsaus | hazelnootganache 

STICKY CASSIS    8.5 

zwarte bessenbavarois | zure matten | 

marshmallow | frambozensorbet 

FIREBALL (TUU TUTUTUTUTU)    7.5 

appel tarte tatin | amandelspijs | fireball sorbet 

SAY CHEESE      12.5

selectie van kazen | vijgenbrood | confiture | druivenmost

ESPRESSO MARTINI    8

42 below | espresso | Tia Maria

SGROPPINO    two straw?  12

citroenijs | vodka | prosecco      or not two straw  6

  

IRISH COFFEE     7.25

Jameson whiskey | koffie | suiker | slagroom 

FRENCH COFFEE    7.25

Grand marnier | koffie | slagroom

ITALIAN COFFEE    7.25

Amaretto | koffie | slagroom

SPANISH COFFEE    7.25

Licor 43 of Tia Maria | koffie | slagroom

MONK COFFEE    7.25

Baileys | koffie | | slagroom

JAMAICAN COFFEE  7.25

Tia Maria | Bacardi Oro | koffie | slagroom

DOM COFFEE    7.25

Dom Benedictine | koffie | slagroom

CANDYSHOP
THE ONES THAT HELP 

YOU THROUGH THE DAY

MAGGIES SWEET CHOICE    5 PP

Upgrade de MAGGIES CHOICE met een candybar, 

sticky cassis, fireball, espresso martini of een sgroppino.

BE MY GUEST
WE HEBBEN EEN FANTASTISCHE RUIMTE VOOR 

WELK FEESTJE DAN OOK, DUS KOM MAAR OP 

MET JE SNODE PLANNEN!

MAGGIEBLUE.NL


