
SWEET KICKOFF   12.5
American pancakes | bosvruchten | chocolade
fudge | amandel | witte chocolade

SMASHED AVOCADO*  12.5
Getoast brood | guacamole | tomaat | 
vegan feta | gerookte chili-olie

MAGGIES CAPRESE*  12.5
Buffelmozzarella (DOP) | romesco | 
Parmezaan | spinazie | truffelolie

EGGS NORWEGIAN   14
Getoast brioche | huisgerookte zalm | 
Hollandaisesaus | gepocheerde eieren | 
baby spinazie

UITSMIJTER*    11 
Rustiek brood | drie eieren | boerenham | 
belegen kaas | peterselie

SOTO AJAM   8.5
Indonesische kippenbouillon | rijst | 
gekookt ei | verschillende groente | koriander 

KROKETTEN OP BROOD*   9.75
Rundvleeskroketten | roomboter | mosterd       +2

CARPACCIO*     12.5
Rustiek brood | mesclun | truffeldressing | 
Parmezaan rasp | pittenmix

Maggie heeft het voor je! Van heerlijke 
pancakes naar steamy buns 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… 

LUNCH
van 12.00 tot 16.00

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

BEEF TATAKI SALAD    14.5
Tataki van diamanthaas | mesclun | kokos 
crème | ingelegde groente | gefrituurde ui

POKEBOWL   KIP 13.5
Keuze uit kipstukken of rauwe zalm |    ZALM 14.5
sushirijst | edamame | wakame | 
mango | wasabi

PORKBELLY     14
Buikspek in teriyaki | stoombroodjes | 
kool | appel | sriracha

PEKING DUCK     14
Krokante pekingeend | stoombroodjes |
little gem | ingelegde groente | hoisin

SLOPPY JOËL      12.5 
Pistolet | Koreaans gekruid gehakt | cheddar
melt | zoetzure groente | chipotle-aioli

* Keuze uit rustiek meergranen- of maïsbrood

   VEGA     VEGAN

Ik hou graag rekening met allergieën.
Laat het gerust weten of vraag naar de 
allergenen kaart.

Zou je bij uitsmijter willen beginnen met:
Rustiek brood | ….. daarna de rest van de opsomming, dus drie eieren 
etc..
 
Zou je bij the little ones: Bambino smoothie eraf willen halen?
 
Daarna is die compleet.
 
Koffiequote:
 
I like big cups
And I cannot lie – en dan het woordje cup in een kopje oid???? Als dat kan



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

BAMBINO LATTE    2.75
koffieverkeerd voor kids | shot chocolademelk

APPELTAART     3.95
REDVELVET     3.95
TAART VAN DE MAAND  3.95
    

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

 

COFFEE NOW, WINE LATER

ICE ICE BABY

LITTLE ONES

YOU WANT A PIECE OF ME?

TEA TIME

MAGGIEBLUE.NL

CHAI TEA LATTE KANEEL   
3.75

DIRTY CHAI     4.2
met espresso

REDVELVET LATTE  3.75 
met witte chocolade

EVERYBODY LIKES CHAI’S 


