
Sharing 
is Caring...

MAGGIEBLUE.NL

GOOD VIBES
ONLY

BE MY GUEST
We hebben een fantastische ruimte voor 

welk feestje dan ook, dus kom maar op 

met je snode plannen!

FOLLOW US!
Volg Maggie op Facebook & Instagram

SEE YOU 
TOMORROW

GEZELLIG! WE ZIJN DE HELE DAG OPEN,

DUS JE BENT VAN HARTE WELKOM 

VOOR EEN GOEDE KOP KOFFIE OF 

EEN LEKKERE LUNCH!

VOOR GROEPEN VANAF 8 PERSONEN BIEDEN 

WIJ U GRAAG EEN PASSEND MENU AAN!



VEGA         VEGAN

Sides
SPINAZIE BOWL  4.50
Baby spinazie | Parmezaanrasp | 

truffeldressing | knoflook

CLASSIC FRIES  3
Crunchy friet | mayonaise 

MOSQUITO FRIES  5
Crunchy friet | knoflook-peterselie boter | 

aioli | kruiden

Dessert
DOUBLE CHOCO TRIFLE  7.5
Witte chocolademousse | pure chocolade-
brownie | pistache crumble | salted caramel

PEACH CURD  7.5
Taart van perzik | meringue schuim | fruit sor-
bet | verveine kruid

MAGGIE BANANAS  7.5
Bananencake | kokossorbet | pecannoten | 
Chileense dulce de leche

SAY CHEESE  12.50
Selectie van kazen | vijgenbrood | 
perenconfituur | druivenmosterd

MAGGIES CHOICE                       35.00 PP 
(vanaf 2 personen te bestellen)

Keuzestress? Laat het over aan Maggie.        
Een combinatie van koude en warme gerech-
ten geselecteerd door de chef waarbij je niets    
tekort komt.

MAGGIES SWEET CHOICE        40.00 PP
(vanaf 2 personen te bestellen)

Upgrade de MAGGIES CHOICE met een zoet 
dessert naar keuze.

     

 

Maggie heeft zonder overleg het concept 
volledig omgegooid. Ze heeft de stoute 
schoenen aangetrokken en gaat delen! 
Delen? Shared dining is hét nieuwe ding. Geen 
saai en formeel diner, maar zet de tafel vol met 
allerlei verschillende hapjes.

Laat al je zorgen gaan en hang achterover, 
neem het leven vandaag even niet te serieus. 
Verras jezelf door onze vernieuwde en 
moderne bites van over de hele wereld te 
proeven, want MAGGIE GOES BANANAS!

Mocht je een vraag, opmerking, allergie of een 
crazy fact hebben, horen wij het graag!

 

VANAF 17.00 UUR TE BESTELLEN 

BRIOCHE     6
Luchtig breekbrood | verschillende dips

KROEPOEK BAWANG    6
Gekleurde noodle kroepoek  |  pinda dip 

Cold
MINI POKÉ BOWL BITES  12.50
Tonijntartaar | zalm sashimi | sushirijst | waka-
me | edamame boontjes | gember | wasabi

SALMON TATAKI  10
Geflambeerde zalm | citrus-passievrucht 

dressing | kaviaar | wonton 

GAMBA BOWL  12
Babyspinazie | knoflook gamba’s | 

parmezaanrasp | truffeldressing | knoflook

WAKAME NOODLES SALAD  8.50
Rijstnoodles | wakame | komkommer |

rettich | gember | miso dressing

BEEF TATAKI  10
Tataki van diamanthaas | ponzu-sojalak | 
crumble met gefrituurde ui | bos ui

PRAWN TACO’S  11.50
Gemarineerde black tiger gamba’s | maïs taco 
shells | mango | aji amarillo mayo | koriander

AUBERGINE CAVIAR     7.75
Gepofte aubergine | krokante tortilla | 

gepekelde sjalot | waterkers | kerriemayo

TACO SIN CARNE  10.50
Maïs taco’s | chili sin carne | avocado | rode ui 
| koriander | chipotle-aioli

Hot
MEXICAN STREET   6
MAÏS CHOWDER   
Maïssoep met kokosmelk | groene paprika | 
jalapeño | nacho crumble

CRISPY CHICKEN SLIDERS  12.50
Slider bun | krokante kipburger | little gem | 
rode ui | gesmolten kaas | chipotle-aioli 

PULLED JACKFRUIT SLIDERS  11.50
Slider bun | gemarineerde jackfruit | little gem | 
tomatensalsa | BBQ-saus

GAMBA GYOZA   7
Dumplings | gambavulling | sesam-soja dip | 
ingelegde gember

BAO BUN CHAR SIU  8.50
Roodgeroosterd buikspek | stoombroodjes | 
ingelegde komkommer | rettich | misomayo

BAO BUN PEKING DUCK  9.75
Gefrituurde Pekingeend | stoombroodjes | 

ingelegde komkommer | little gem | hoisinsaus

LOBSTER BOWL  22.50
Halve kreeft | gewokte noodles | paksoi | rode 
ui | Thaise boter | gefrituurde ui

PASTA TRUFFEL  12.50 
Tortellone van paddenstoelen & truffel | 

truffelroomsaus | fijne parmezaan rasp

IBERICO RIBS  14.50
Gewokte iberico rib fingers | black bean 

garlic sauce | paksoi | kersen

FLANKSTEAK  16
Gegrilde Angus bavette | granaatappel 

chimmichurri | kerrieboter 

DINNER


