
LUNCH

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

Sandwiches
KEUZE TUSSEN EEN ITALIAANSE BOL, OF 

DIKKE PLAKKEN RUSTIEK MEERGRANEN OF 
MAIS BROOD.

CARPACCIO    €8,75
Dungesneden rundvlees met truffelmayonai-
se,  Grana Padano, mesclun, pittenmix en 
olijfolie

SALMON     €8,75
Huisgerookte zalm met kruidenroomkaas, 
gekookt ei  en mesclun

MOZZARELLA  
8,75 PARMAHAM + €3,00
Buffel mozzarella met gepofte groenten, 
rucola sla, tomatensalsa, pittenmix en basili-
cumdressing

GRILLED CHICKEN   €8,75
Heerlijk gekruide kipfilet van de grill met 
mesclun, spek, mango, vadouvan mayonaise 
en zongedroogde tomaatjes

DUCK     €9,75
Koreaanse stoombroodjes gevuld met 
Peking eend, bosui, zoetzure komkommer, 
prei en hoisin 

MAGGIEBLUE.NL

Heb je een allergie?
Meld het ons!

BE MY 
GUEST

WE HEBBEN EEN FANTASTISCHE  

RUIMTE VOOR WELK FEESTJE  

DAN OOK, DUS KOM MAAR OP  

MET JE SNODE PLANNEN! 

SEE YOU TOMORROW 
GEZELLIG! JE BENT VAN HARTE WELKOM VOOR EEN UITGEBREID  
DINER OF EEN GEZELLIGE BORREL

Sweets
HOMEMADE PIE   €3,75
Vraag naar onze taarten selectie

12.00 - 16.00 UUR

Soup
PUMPKIN    €7,00
Huisgemaakte pompoensoep met feta kaas, 
spinazie mousseline en groene kruidenolie  

TOM YAM KUNG   €8,00
Licht pittige garnalensoep gevuld met ge-
bakken gamba’s, taugé, shiitake,  lente-ui    
en koriander

Classics
KROKETTEN    €7,50
2 rundvlees kroketten met mosterd

UITSMIJTER    €7,50  
3 gebakken spiegeleieren met tomaat,        
meegebakken boerenham en belegen kaas

GRILLED CHEESE    €4,75
In de pan gebakken tosti met ham en kaas

LUXE GRILLED CHEESE  €7,50
In de pan gebakken tosti met belegen kaas, 
boerenham, Gruyèrekaas spread en een     

huisgemaakte tomatensaus 

Bowls and Salad
JAPANESE BOWL    €12,50
Wakame salade met frisée, sojabonen, mango, 

sesam en chips van zeewier

SALADE GADO GADO  €11,00
Krielaardappeltjes gekookt in kurkuma, met 
tofu, ei, tauge, haricot verts, ingelegde kom-

kommer, saus van pinda en cassava kroepoek

SALADE BEEF   €12,50
In teriyaki dichtgeschroeide malse biefstuk-
puntjes op mesclun, met kokoscrème, prei, 
bosui, ingelegde komkommer en gefrituurde 

uitjes

Hot
BIG MAGGIE    €16,00
Gegrilde Angus beefburger op brioche brood 
met Maggie’s eigen burger saus, cheddar 
kaas, bacon, sla, tomaat, augurk en frietjes

FRIETJE INDONESISCHE STOOF €11,00
In kruiden gesmoord rundvlees met             
knapperige friet, frisse rauwkostsalade           

en gefrituurde ui


