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Lunchen bij
OGGI

 Geniet van een culinaire reis door Italië 

www.vinoandfriends.nl
maastricht@vinoandfriends.nl

+31 (0)43 321 84 56

Vino&Friends - OGGI
Lunch - Diner - Wijnwinkel
Plankstraat 6 
6211 GA Maastricht
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OGGI - HET LUNCHCONCEPT 
VAN VINO&FRIENDS

PANE ITALIANO 

Vers afgebakken Napolitaans 
Saltimbocca brood - €9,- 

- Toscaanse picante salami, artisjok, 
   Italiaanse kaas
- Bresaola, parmezaanse kaas, rucola
- Mortadella, pecorino, basilicum
- Mozzarella, tomaat, basilicum
- Parmaham, mozzarella, basilicum
- Tonijn, tomaat, basilicum

AFFETTATI MISTI

Selezione misto - €15,-
Een combinatie van mooie vers 
gesneden vleeswaren, Italiaanse 
kazen, pesto en brood.

Gustosi d’Italia - €12,-
Een combinatie van mooie vers 
gesneden Italiaanse vleeswaren, 
pesto en brood.

Affettato del giorno - dagprijs
Vers gesneden ham van de Berkel

ANTIPASTI

Vitello tonnato - €14,-
Mooi gegaarde plakjes rosé 
kalfsvlees met een zachte tonijn-
mayonaisesaus.

Carne cruda - €14,-
Fijngesneden rundvlees van het 
Fassone-rund met brioche en een 
gepocheerd ei.

Tris di bruschette con burrata - €12,50
Kort gegrild ciabatta brood met drie 
soorten beleg, romige burratakaas en 
ansjovisjes.

Caprese - €12,50
Tomaatjes met burrata en basilicum.

INSALATA

Insalata Fresca - €12,50
Supergezonde salade met louter 
ingrediënten van eigen bodem.

OGGI SURPRISE MENU!

2-gangen verrassingsmenu - €25,-
(voor-hoofd of hoofd-na)

3-gangen verassingsmenu - €32,-
(voor-hoofd-na)
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PASTA, RAVIOLI E RISOTTO

Tagliatelle all’amatriciana - €15,-
Dit gerecht wordt met verse 
sliertenpasta gemaakt, samen met 
een tomatensaus, spekjes en vers 
geraspte parmezaanse kaas.

Ravioli ricotta e spinaci - €15,-
Lekkere zijdezachte met ricotta en 
spinazie gevulde deegkussentjes 
in een boter saliesaus met Grana 
Padano.

Ravioli funghi di bosco - €15,-
Zijdezachte deegkussentjes gevuld 
met bospaddenstoelen in een 
heerlijke truffelsaus.

Risotto del mese - €16,-
Carnaroli risotto v/d maand, ons 
personeel vertelt u graag welke 
lekkere risotto wij vandaag voor u 
serveren.

SPECIALITA DI OGGI

Arrosticini - €13,-
Spiesjes van mals gekruid 
schapenvlees uit de Abruzzo die kort 
gegrild worden met opgebakken 
vergeten groentjes.

Arancini - €13,-
‘bitterbal’ van risotto met een 
smeuïge vulling.

Mozzarella in carozza - €13,-
Mozzarella in een ‘koets’, kort 
gefrituurd witbrood gevuld met 
zachte witte kaas en Italiaanse 
lekkernijen.

Gnocco fritto - €14,-
Gefrituurde deegjes belegd met 
parmaham en parmezaanse kaas.

Polpette - €13,-
Balletjes kalfsgehakt in een 
tomatensaus met gefrituurde 
polenta.

Fritto misto - €14,-
Stukjes vis, garnaal en inktvis in 
een krokant jasje met citroen en 
knoflooksaus.

Scan de QR-
code en ontdek 
meer dan 300 
verschillende A la 
Carte wijnen.
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DOLCI E PASTICCINI
Geserveerd met ijs

Panna cotta - €7,50
Italiaans puddinkje van gekookte 
room ‘versierd met rode vruchten en 
een rode saus’.

Tiramisu - €8,50
Wie kent het niet: lange vingers, een 
beetje likeur, koffie, cacao en room 
samen een goddelijk dessert.

Cannolo Siciliano - €8,50
Een cannolo is een cilindervormig 
krokant koekjedat gevuld wordt met 
een romige vulling. 

Babá rum - €8,50
Een heerlijk gebakje uit Napels! 
Inmiddels hebben alle landen uit het 
middellandse zeegebied dit
zalige in rum gedrenkte cakeje 
omarmt.

VINO&FRIENDS WIJNWINKEL

Op zoek naar een leuk 
cadeau?

Hiervoor bent u bij ons 
aan het juiste adres. Naast 
uitstekende Limburgse & 

Italiaanse wijnen verkopen 
we ook cadeaupakketten 
en cadeaubonnen voor 

de feestdagen of andere 
bijzondere gelegenheden.

De Vino&Friends wijnwinkel 
bevind zich bij de ingang. Kijk 

voor de openingstijden op 
onze website vinoandfriends.

nl/wijnwinkel
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OGGI - HET LUNCHCONCEPT 
VAN VINO&FRIENDS
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Beleef, proef en 
ervaar ons met liefde 
en kennis van Italië 

samengesteld menu 
en ons aanbod wijnen 

uit eigen import.


