
Beste gasten,ons bedrijf serveert alle heerlijkheden in verschillende tijdvakken deze periode. 

10.00 - 11.30 uur: Koffie & Patisserie

11.30 - 17.00 uur: Lunch

15.30 - 17.00 uur: Borrel

17.00 - 22.00 uur: Diner

Bij ontvangst vindt er een controlegesprek plaats om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn  
(bent u verkouden en/of heeft u griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.  
Zijn er geen gezondheidsrisico’s, dan begeleiden wij u op gepaste afstand gasten naar uw tafel.

Houd u aan de standaard ‘hygiëneregels voor iedereen’. 

Schud geen handenWas vaak je handen Hoest en nies in de 
binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes 
om je neus te snuiten

Houd 1,5 meter afstand

pastrami  |  speciaal gekruid rundvlees met salade en kruidensaus  8
prosciutto cotto  |  speciaal gepekeld en gekruid beenham met salade en mosterd-dragonsaus  8
carpaccio al tartufo  |  dun gesneden lende biefstuk met rucola, parmezaan en truffelmayonaise  8,5

delizia  |  kaas, ham, salade en kruidensaus  6,5
pollo  |  gegrilde kip met salade en mosterd dragonsaus  8

tonno  |  huisgemaakte tonijnsalade met knapperige ijsbergsla  8
salmone  |  gerookte noorse zalm met salade en mosterd dragon saus  8,5

twee kroketten van dobben  |  geserveerd op een broodje  7
Frietjes met mayo (suppl) €4

thaise beef salade | rosé gebraden rundvlees met thaise dressing  10
caprese salade | mozzarella en tomaat  10

geitenkaas | rucola, geitenkaas, amandelen & honing  10

bitterballen  6
risottini (vegetarisch) hollands van buiten, italiaans van binnen  6

loempia’s  6
chips & nootjes  4

brood met dipjes  4
plankje San Danielle (2p) met bruschetta’s  15

etagère bovenstaand gemengd  15

sandwich like     

salades met bruschetta’s

borrelhapjes

= warm

Thuis iets te vieren? 
Maak gebruik van onze catering op maat!  

Haal de unieke smaken van maxims in uw huis. Informeer bij uw gastheer/vrouw voor informatie.



koffie

bieren

Koffie / Espresso  2,5 
Koffie verkeerd  3

Cappuccino  3
Latte Macchiato  3

Doppio  4

Latte Caramel  4,5
Thee  2,5

Mint/gember thee  3,5
Chocomelk  3,5 

Chocomelk + slagroom  4

Frisdranken  3 
Ice tea/green  3 

Gingerale  3
verse jus  4

Pellegrino Panna  6

Brand fluitje  2,5
Brand vaasje  3

Brand 1/2 liter  5

Radler (0.0 & 2.0)  3
Hoegaarden rosé  4

Leffe Trippel  4

La Trappe Blond  4
Wieckse Witte  4
Desperados  4

Infomeer bij uw gastheer/vrouw naar onze dagelijks verse gemaakte taartjes

wit

Domaine la Colombette - Sauvignon Blanc
Stuivend – sappig – droog

per glas 4,5  //  per fles 22

Villa San Martino - Pinot Grigio
Fruitig – rijp – zacht

per glas 4,5  //  per fles 22

Domaine de la Prade
Chardonnay ‘Élevé en fût de chêne’

Volromig – zwoel – vet

per glas 4,5  //  per fles 22

Weingut Prechtl - Grüner Veltliner ‘Ried Längen’
Loepzuiver – kruidig – mineraliteit 

per glas 5  //  per fles 25

Ceel - Weissburgunder
Bloemig – complex – frisdroog 

per glas 5  //  per fles 25
 

Soligo – ‘Solicum’ Prosecco
Sprankelend – fruitig – verfrissend

per glas 4,5  //  per fles 22

Roederer – Champagne ‘Brut’
Feestelijk – champagne – elegant

per fles 75

rood / rosé

Tempo al Vino – Primitivo rood
Zwoel – rijp – zacht

per glas 4,5  //  per fles 22

Prá – Ripasso rood
Intens – complex – vol

per glas 7  //  per fles 35

Domaine la Colombette – Rosé 
Fruitig – zomers – zachtdroog  

per glas 4,5  //  per fles 22

Soligo – Rosé Prosecco 
Rosé – fruitig – zacht

per fles 22

wijnen

cocktails

patisserie

Hugo 5
Vlierbloesem, mint en prosecco

Spritz 5
Aperol, prosecco en citroen

Gin Tonic 7
Every way you like

Sgroppino 7
Citroen sorbetijs met wodka en procecco

Zorgvuldig samengesteld door 
Wijnkoperij Henri Bloem


