
MAINS GAMBA GYOZA (5st.)    12

huisgemaakte dumplings | gambavulling | sojalak | 

chili-olie | sesam

PEKING DUCK DIY     14.5 

krokante eendenborst | gestoomde flensjes | 

ingelegde groente | hoisin

THAI FISH CURRY (optioneel ) 15 

rode curry | kokosrijst | kabeljauw | sesam | 

bijpassende groente

IBERICO RIBS    19.5 

boneless ribs uit de wok | gochujang-saus | paksoi | 

ananas | gefrituurde ui

RENDANG ‘ND SWEET POTATO (optioneel ) 12.5 

Indische runderstoof | zoete aardappel | ingelegde groente |

kokoscrème | koriander

ENTRECÔTE   21.5 

200gr. van de Josper-grill | daslook-boter |

bijpassende groente

 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. 

Maggie loves 
to Share!

FALAFEL BITES     8.5 

falafel met rode linzen | sla | tahini-mayo |

rode ui | granaatappel | vegan feta  

MAGGIES CAPRESE     9.75 

buffelmozzarella (DOP) | krokante focaccia | romesco |

covole nero

CRISPY TUNA (5st.)   15.5

krokante sushi bites | spicy tonijn | wasabi mayo |

jalapeño | wakame

SCORCHED SALMON (5st.)    16.5 

maki sushi | geschroeide verse zalm | avocado | 

sesam-teriyaki | kewpie

BEEF TATAKI  14 

24h gemarineerde tataki van diamanthaas |

ponzu-sojalak | gefrituurde ui | bosui

RAVIOLI TRUFFEL   14

gevulde pasta | paddenstoelen & truffelvulling | 

truffelroomsaus | grana padano

CRISPY CHICKEN SLIDER (per stuk)   5.75

slider bun | krokante kipburger | little gem | rode ui |

cheddar | chipotle-aioli

STICKY PORK (2st.)     9 

porkbelly spiesjes | teriyaki | kool | appel | limoenmayo

VEGGIE TINGA TOSTADA (2st.)    8 

geroosterde bloemkool in chipotle | krokante tortilla | 

little gem | limoen

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.

Dessert?   +5

Keuze uit al onze deliciousness desserts.
(Meerprijs bij een kaasplank)



MAGGIEBLUE.NL

MAGGIES TRIFLE    8.5

witte chocolademousse | chocolade brownie |

zeezout-karamel | koekkruimel

PIÑA COLADA    8 

cake van kokos | kokoscrème | ananassorbet |

limoen | munt

MELTING GOODS   8.5

vanille-roomijs | warme chocolade fudge | frambozen |

kletskop | pinda

VERY CHEESY     14.5

selectie van kazen | vijgenbrood | confituur | druivenmost

LEVEL UP ESPRESSO MARTINI   9

42 Below | espresso | Tia Maria | mascarpone

SGROPPINO     6

citroenijs | 42 Below | prosecco      

World’s greatest!PITA   7.5

muhammara dip | dukkah | olijfolie 

PIMIENTO PADRÓN   6.5

Padrón pepertjes | maldon zout  

SPINACH BOWL     6.5

babyspinazie | olie van wintertruffel | parmezaanrasp 

FRIED RICE (optioneel )    6.5

basmati rijst uit de wok | bacon | knoflook | bosui |

sesam

CLASSIC FRIES     4

crunchy friet | mayonaise

MOSQUITO FRIES   5.5

crunchy friet | knoflookboter | rode peper | aioli | 

peterselie

SWEET POTATO   5.5

zoete aardappel friet | parmezaan | grof zeezout | 

truffelmayo

SIDES Deliciousness

Drinkables


