
APERITIEF?

Baileys
Tia maria
Kaluha
Luxardo 
Sambuca

Nog even nagenieten met een borrel 
of  één van onze warme dranken?

Beerenburg
Jonge jevener
Oude jenever
Bessen jenever

Cointrau
Grand 
marnier
Drambuie
Disaronno

Apfelkorn
Vieux
Jagermeister

Licor 43
Frangelico
Limoncello

Likeuren

Whiskey & Gognac

Binnenlands

4

3.75

Koffi e

Thee & 
chocomelk

Koffie 
groot +2.6
Cappuccino
groot +2.8
Café au Lait
groot +2.8
Latte 
Macchiato
Espresso
dubbel +2.6
Ristretto 
Flat white

Thee
Verse 
muntthee
Gemberthee

J. walker red label
J. walker black label
Jack Daniels
Jack Daniels Honey
Jack Daniels Fire
Famous grouse

Cardhu Single Malt
Bowmore Single Malt
Southern comfort
Dewars
Remy martin VS
Hennesy

Espresso 
macchiato 
Mokka koffie 
Affogato
Salted Caramel 
Latte
Decafé 
Decafé 
cappuccino
Decafé au lait
Decafé Latte 
macchiato

Warme 
chocolademelk
slagroom +0.3

2.6

2.8

 2.8

3.35

 2.6

2.6
3.0

2.6
3

3.35

4
6

4.5
4.5
4.5

4

6
6

4.5
6.5
4.5
4.4

 2.8

3.35
 4.8
 4.5

 2.6
2.8 

2.8
3.35

2.95

Pepsi
Pepsi Max
Lipton ice tea 
lemon of green
Sisi
7up

Cassis
Ginger ale

Sourcy
rood of blauw
Crystal clear
Dubbel fris 
appel/perzik
of cranberry 
/framboos

Tonic
Bitter lemon

Rivella
Ranja
Red Bull Energy 
Drink  +1
Red Bull 
Sugarfree +1

Appelsap
Jus d’orange

Frisdranken

Royal Club

Zie ook onze heerlijke dessertkoffie’s aan de binnenzijde

ORGANICS Bitter Lemon 
ORGANICS Tonic Water
ORGANICS Ginger Ale 
ORGANICS Simply Cola
ORGANICS Viva Mate

3.5

2.6

Bitter Lemon met jonge jenever, 
lychee likeur, limoen & munt.
Tonic met gin, limoncello, 
citroen & munt.
Viva Mate met tequila, licor 43, 
sinaasappel & munt.
Ginger Ale met sweet spiced

genever, limoen & munt.

in
 d

e 
em

ix

9.5

Diverse bieren
Vraag voor het volledige aanbod 
naar onze borrelkaart.

Zoete witte wijn
Verdejo /sauvignon blanc
Temperillo rood
Temperillo rosé

Chardonnay
Sauvignon blanc
Merlot
Shiraz

Grenache blanc
Grenache gris
Grenache noir

Lekker wijntje?

Goed glas wijn?

Voor de 
kenners.

11.5
karaf

13.5
karaf

17.5
karaf

3.6
glas

18
fl es

22.5
fl es

29.5
fl es

4.5
glas

5.0
glas

WIJNEN



Voorgerechten

Hoofdgerechten

Burgers

Kindermenu

/ Starters

/ Mains

Specialiteiten
/ Specials

Saté van de Haas
gemarineerd in de befaamde Maas-
marinade en tot perfectie gegrild op 
houtskool. Geserveerd met verse atjar 
tjampur, cassave, gefrituurde uitjes 
en satesaus

Gamba’s
in witte wijn gebakken, geserveerd met 
een frisse parelcouscous salade en een 
mayonaise van koriander, knoflook en chilli

Rib eye (400gr)
tot perfectie gegrild op onze houtskoolgrill 
en geserveerd met gegrilde artisjokken 
en kruidenboter (kruidenboter ook op 
steak wanneer in oven)

Zalmfilet
op de huid gebakken, geserveerd 
met een pestoroomsaus, gepofte 
cherrytomaten, sugarsnaps en 
gekarameliseerde bospeen

Steak à la maas
de absolute classic: 300 gram diamanthaas 
gegrild tot perfectie. Geserveerd met 
oesterzwammen en een huisgemaakte 
roomsaus van gorgonzola

Spareribs
met huisgemaakte knoflooksaus en 
amerikaanse bbq saus 

Schnitzel
huisgepaneerd en in roomboter gebakken. 
Geserveerd met champignon, ui, spek en 
Jagersaus 

Cordon bleu
huisgepaneerd en gevuld met jonge 
kaas en achterham. Geserveerd met 
champignon- of jagerssaus

17.5

21.5

29.5 

22.5

22.5

17.5

17.5

18.5
 

Mandarijn panna-cotta met
 lychee gel en een amandel tuille (vegan)

New York cheesecake van frambozen 
met bosvruchten-yoghurtijs

Chocolade dessert met chocolade 
brownie, witte chocolade mouse, crumble van 
chocolade, chocoladesaus en Chocolade-ijs

DAME BLANCHE 
drie bollen vanille-ijs met chocoladesaus, 
slagroom en vers fruit

CRÈME BRÛLÉE  met Licor 43

SPANISH COFFEE met Licor 43, 
afgetopt met slagroom

FRENCH COFFEE met Grand Marnier,
 afgetopt met slagroom

ITALIAN COFFEE met Amaretto, afgetopt met 
slagroom

IRISH COFFEE met Jameson whiskey en bruine 
suiker, afgetopt met slagroom

MAAS COFFEE met Sambuca, afgetopt met 
slagroom

MEXICAN COFFEE met Tequila, Kaluha en bruine 
suiker, afgetopt met slagroom

JAMAICAN COFFEE met rum, Tia Maria, 
afgetopt met slagroom

Desserts

Dessertkoffie

7Huisgerookte kipfilet met mozzarella, cherry 
tomaat en pesto

Gerookte zalm met cherry tomaatjes, avocado 
mayonaise, avocado, komkommer, rode ui & kappertjes 
Gegrilde groente met hummus, cherry tomaatjes, 
komkommer en een licht pittige kruidenolie

Ossenhaas teriyaki met paprika, 
rode ui en sesamzaad

Maaltijdsalades

Geserveerd met grieks pitabrood 13.5

Broodplank

Groninger mosterdsoep
met uitgebakken groninger metworst. 
*vega mogelijk 
Tomaten-paprikasoep

Maas’ befaamde kippensoep

Bitterbal van geitenkaas
in gehakte cashewnoten met 
truffelmayonaise en rucola 

6

5.5
 
 

5.5

6.5

9.5

Carpaccio
van huisgerookte rib-eye met rucola, 
pijnboompitten, parmezaanse kaas en 
truffelmayonaise

Buideltje van geitenkaas
met walnoot en spinazie

Gerookte gemarineerde zalm
met venkelsalade

11.75
 

9.5

11

Sliptongetjes
met kerrie beurre blanc en seizoensgroentes 
uit de oven(bv. regenboogwortel, pastinaak, 
pompoen,spruitjes en oesterzwam) 
Gnocchi
met geroosterde pompoen, pastinaak, 
schorseneren en sugarsnaps in een 
saus van rode biet (vegan)

Indiase groentecurry
met zoete aardappelpuree en korianderolie

Vegan falafel burger
falafel met een sojayoghurt-knoflooksaus, 
tomaat, komkommer,  rode ui

Spaanse burger
burger van kipgehakt met een tapenade 
van zongedroogde tomaat en olijven, 
geserveerd met aïoli

Amerikaanse burger
runderburger met cheddar, tomaat, ui,  
bacon & augurk

Kroket, Frikandel of Kipnuggets
met frietjes en appelmoes

Spare rib
met frietjes en appelmoes

Kids burger
belegd met sla, tomaat en kaas geserveerd 
met friet en appelmoes

Mini pizza vega

Duitse burger
schnitzel met gebakken ui en spek 
geserveerd met een champignonroomsaus

Mexicaanse burger
runderburger met een pikante tomatensalsa 
en jalapeños, tortillachips en guacamole

Italiaanse burger
runderburger met uitgebakken pancetta, 
gorgonzola en een vijgencompôte

Burger à la maas
Runderburger met chorizo, cheddar, 
uiensalsa en baconjam

Tournedos (200gr)
met sjalotjes in roomboter gebakken en 
afgeblust met rode wijn. geserveerd met 
gesauteerde wortel en gegrilde venkel

Entrecôte (200gr)
tot perfectie gegrild op onze 
houtskoolgrill en geserveerd met 
gesauteerde wortel, gegrilde venkel en 
huisgemaakte pepersaus 
Zeebaars
geserveerd met gegrilde venkel op een 
torentje van romige citroenpasta

22.5

 
16.75

 
15.75

10.75

9.75

9.75

6.25

7.75

7.75

6,5

9.75

9.75

9.75

11.5

24.5

22.5

 
20.5

 

Biefstuk  ossenhaas
met de echte Jantje’s jus, 

geserveerd met brood

Biefstuk  ossenhaas 
samurai

met de echte Jantje’s sambaljus, 

geserveerd met brood

Biefstuk  ossenhaas 
jantje’s

met de echte Jantje’s jus, 
Kippenlever, ui en spek  
geserveerd met brood

18,75
m 27,95

33,75

xl

29,95
xl

xl21,50
19,75

m
m

6.75



Pepsi
Pepsi Max
Lipton ice tea 
lemon of green
Sisi
7up
Sourcy
rood of blauw

Cassis
Ginger ale

Rivella 
Crystal 
clear
Dubbel fris 
appel/perzik

Dubbel fris 
cranberry/
framboos

Tonic
Bitter lemon

Rivella 
Ranja

Red Bull Energy 
Drink  +1
Red Bull 
Sugarfree +1

Appelsap
Jus d’orange

Frisdranken

Royal Club
2.6

Fristi
Chocomelk
Melk
Karnemelk

Fever tree
ginger beer
Red bull 
Regular of sugar free

Tomatensap
Verse jus 
Verse jus
groot

Sourcy rood 
0,75 CL

Sourcy blauw 
0,75 CL

Fris & vers
2.6
2.6
2.6
2.6

3.5

3.5

2.6
3.35
4.45

5.75

5.75

Koffi e

Thee & choco

Alcoholvrij bier

Koffie 
groot +2.6

Cappuccino
groot +2.8

Café au Lait
groot +2.8

Latte 
Macchiato
Espresso
dubbel +2.6

Ristretto 
Flat white

Thee
Verse 
muntthee
Gemberthee

Espresso 
macchiato 
Mokka koffie 
Affogato
Salted Caramel 
Latte
Decafé 
Decafé 
cappuccino
Decafé au lait
Decafé Latte 
macchiato

Warme 
chocolademelk
slagroom +0.3

2.6

2.8

 2.8

3.35

 2.6

2.6
3.0

2.6
3

3.35

 2.8

3.35
 4.8
 4.5

 2.6
2.8 

2.8
3.35

2.95

Bieren

Bieren

van de tap

van de fl es

Pils 
Hertog Jan of Jupiler
0,25 / 0,5 / 1.5L

Hertog Jan
Weizener
0,3 / 0,5

Hertog Jan 
seizoensbier 
0,3 / 0,5

Hoegaarden 
Witbier
Tripel 
Karmeliet
Leffe Blond
Leffe Bruin

2.6
5.5
15.5

4.3
7.7

4
8

4.75

5.1

4.8
5.1

BIEREN
ORGANICS Bitter Lemon 
ORGANICS Tonic Water
ORGANICS Ginger Ale 
ORGANICS Simply Cola
ORGANICS Viva Mate

3.5
Leffe blond
Hoegaarden 
radler 

Hoegaarden
rosébier 
Franziskaner 

4.9
3.25

3.25

3

Zoete witte wijn
Verdejo /sauvignon blanc
Temperillo rood
Temperillo rosé

Chardonnay
Sauvignon blanc
Merlot
Shiraz

Grenache blanc
Grenache gris
Grenache noir

Lekker wijntje?

Goed glas wijn?

Voor de 
kenners.

11.5
karaf

13.5
karaf

17.5
karaf

3.6
glas

18
fl es

22.5
fl es

29.5
fl es

4.5
glas

5.0
glas

WIJNEN
Koffi e

Leffe Tripel
Leffe Rituel
Leffe Ruby
Hertog Jan
Hertog Jan 
Hoppig Blond
Hertog Jan 
dubbel
Hertog Jan 
Tripel
Goose island 
IPA

5.3
5.3
5.1
3.5
4.0

5.1

5.3

5.1

Pauwel Kwak
Stella artois
Camden Pale 
Ale
Franziskaner 
Weissbier
Corona
Hoegaarden 
Radler
Hoegaarden 
Rosébier

5.25
3.9

5.25

4.5

4.0
4.0

4.5



Groninger mosterdsoep
met uitgebakken groninger metworst 
*vega ook mogelijk

Tomaten-paprika soep 
Maas’ befaamde kippensoep

“ Tricolore”
mozzarella, cherry tomaat en pesto

“Oslo” + 1.5
gerookte zalm, pestoyoghurt, bieslook, rode ui 
“Tonno”
frisse tonijnsalade van appel, tomaat en mayonaise

“Carpaccio” + 1.5
huisgerookte carpaccio van de rib-eye met 
parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en 
truffelmayonaise

“Geit”
geitenkaas, walnoten, honing

“Stoof”
italiaanse runderstoof, parmezaanse 
kaas en chilimayo

Gerookte zalm
met kruidenroomkaas, komkommer,
avocado, rode ui en veldsla

Kipfilet & bacon
 tomaat, komkommer, gekookt ei, 
rode ui, veldsla, rode pesto

Gegrilde groente
hummus en parmezaanse kaas

Uitsmijter ham, kaas of ham&kaas 
Uitsmijter zalm + 2
2 sneetjes landbrood, gerookte zalm, rode ui, 
rucola & avocado mayonaise
 
Uitsmijter carpaccio + 2
2 sneetjes landbrood, huisgerookte carpaccio, 
pijnboompitten, parmezaanse kaas, rucola & 
truffelmayonaise

Uitsmijter “Italië” + 2.5
2 sneetjes landbrood, Uitgebakken panchetta, 
gorgonzola en vijgencompote.

Soepen

Sandwiches

/ Soups

6.75

Keuze uit bruin/wit landbrood, italiaanse bol 
of donker stokbrood

6.5

Club 
sandwiches

Keuze uit bruin of wit landbrood, geserveerd met chips

9

Ei gerechten
/  Egg Dishes

Keuze uit bruin of wit landbrood Keuze uit bruin of wit landbrood

“Classic”
3 sneetjes brood, rundvleeskroket, uitsmijter, 
ham, kaas, salade & soep naar keuze 
“Cheesy”
3 sneetjes brood, kaas/rucola kroketjes, 
uitsmijter kaas, ham, salade & soep naar keuze

“Gronings”
3 sneetjes brood, eierbal, uitsmijter, ham, kaas, 
salade & Groninger mosterdsoep met uitgebakken 
Groninger droge worst.

12 uurtjes
/  12 o’clockje 10.5

( Lokale ) specialiteiten
/ ( local ) specialties
Groninger Eierbal los
Groninger Eierbal met brood

Groninger huisgemaakte 
gehaktbal los
Groninger huisgemaakte 
gehaktbal met brood
 

4.5
5.5

4.5

5.5
 

Schnitzel
huis gepaneerd en in roomboter 
gebakken. Geserveerd met champignon, 
ui, spek, jagers saus en friet

Sate van de Haas
Gemarineerd in de befaamde Maas-
Marinade en tot perfectie gegrild op 
houtskool. Geserveerd met verse atjar 
tjampur, casave, gefrituurde uitjes 
satésaus en friet/brood. 
  

15.5

15.5
 

2  Rundvleeskroketten
4  Kaas-rucolakroketjes 
4  Garnalenkroketjes +€1.50
4  Bospaddenstoelkroketjes

Ham
Chorizo
Kaas

Ham/kaas
Chorizo/kaas 

Hawaï
XL  + 2

Oma Bob’s 
Kroketten

Keuze uit bruin of wit landbrood + 1.5

Libanese vegan falafel burger
falafel met een soja-yoghurt-knoflooksaus, 
tomaat, komkommer,  rode ui. Geserveerd op 
een verse pita bun

Spaanse burger
burger van kipgehakt met een tapenade van 
zongedroogde tomaat en olijven, geserveerd 
met aioli 

Amerikaanse burger
runderburger met cheddar, 
tomaat, ui ,bacon & augurk

Duitse burger
schnitzel met gebakken ui en 
spek geserveerd met een 
champignonroomsaus

Mexicaanse burger
runderburger met een pikante tomatensalsa 
en jalapeños, tortilla chips en guacamole

Italiaanse burger
runderburger met uitgebakken pancetta, 
gorgonzola en een vijgencompôte

Burger á la maas + 1.75
runderburger met chorizo, cheddar, uiensalsa 
en baconjam

Burgers 

9.75

6.75

Tosti’s
/ grilled cheese 
sandwiches

Keuze uit bruin of wit landbrood 4.5

Huisgerookte kipfilet met mozzarella, cherry 
tomaat en pesto

Gerookte zalm met cherry tomaatjes, avocado 
mayonaise, avocado, komkommer, rode ui & kappertjes 
Gegrilde groente met hummus, cherry tomaatjes, 
komkommer en een licht pittige kruidenolie

Ossenhaas teriyaki met paprika, 
rode ui en sesamzaad

Maaltijdsalades

Geserveerd met grieks pitabrood 13.5

5



BORRELKAART
Huize Maas borrelplank 

Groninger eierballetjes 

Bittergarnituur 

Nachos

Bitterballen

Kaasstengels

Kaasplank 

Worstplank 

Kaas & worstplank 

Broodplank met 
meersels

Variatie van onze lekkerste koude en 
warme hapjes 

Benieuwd wat er op zit? 
Vraag de bediening of laat je verrassen 

De specialiteit uit het noorden!

Een gekookt kwarteleitje in een 
kerrieragout met een krokant jasje

Gemengde gefrituurde hapjes 

Tortillachips met tomatensalsa, jalapeno 
pepers & kaas uit de oven. Geserveerd 
met guacamole
normaal groot  meatlover

Gefrituurde kaasstengels met chilisaus

Een combinatie van onze lekkerste 
kazen van het seizoen

Een combinatie van onze lekkerste 
soorten worst uit Groningen.

Een combinatie van onze lekkerste 
kazen en worsten voor u samengesteld

Met huisgemaakte kruidenboter, 
aioli en tapenade.

17.5
m

8.0
4x

23.5
xl

15.5
8x

Geserveerd met mosterd en appelstroop.

Geserveerd met mosterd en appelstroop.

10.75

12.75

9.75

6.25

groninger 
metworst
jonge kaas
oude kaas

4

4
5.5

olijven

borrelnootjes

4.25

2.5

Bij de borrel

6.0
8x

12.0
16x

9.0
12x

7.5
16x

15.0
32x

9.0 14.511.5



Diverse frisdranken

Cocktails

Vraag naar onze diner-/ of lunchkaart 
voor het volledige aanbod.

2.6

Zoete witte wijn
Verdejo /
sauvignon blanc

Temperillo rood
Temperillo rosé

Chardonnay
Sauvignon blanc

Merlot
Shiraz

Grenache blanc
Grenache gris

Grenache noir

Lekker wijntje?

Goed glas wijn?

Voor de kenners

17.5
karaf

29.5
fles

5.0
glas

Van de tap

Op de fles

Pils  
Hertog Jan
Weizner 
Hertog Jan
Seizoensbier
Leffe Blond

Hoegaarden 
Witbier
Tripel 
Karmeliet
Leffe Bruin

4
8

2.6

4
8

4.8

0.3

v.a.

0.3

0.5

0.5

4.75

5.1

5.1

Leffe Tripel
Leffe Rituel
Leffe Ruby
Hertog Jan
Hertog Jan 
Hoppig Blond
Hertog Jan 
dubbel
Hertog Jan 
Tripel
Goose island 
IPA

5.3
5.3
5.1
3.5
4.0

5.1

5.3

5.1

Pauwel Kwak
Stella artois
Camden Pale 
Ale
Franziskaner 
Weissbier
Corona
Hoegaarden 
Radler
Hoegaarden 
Rosébier

5.25
3.9

5.25

4.5

4.0
4.0

4.5Bitter Lemon met jonge jenever, 
lychee likeur, limoen & munt.
Tonic met gin, limoncello, citroen
& munt.
Viva Mate met tequila, licor 43, 
sinaasappel & munt.
Ginger Ale met sweet spiced 
genever, limoen & munt. Skinny Bitch

Tequila sunrise
Moscow mule
Cuba libre
Mimosa 
Dark & Stormy 
Amaretto fizz

7.5
7.5
7.5
7.5
6
7.5
7.5

in de 
mix

11.5
karaf

3.6
glas

18
fles

13.5
karaf

22.5
fles

4.5
glas

9.5


