Lunchen bij
OGGI
Het lunchconcept van Vino&Friends

SUPRISE ME!

Bekijk het
verrassingsmenu op
pagina 14

Naam: Vino&Friends free wifi
Wachtwoord: Gast2021
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Pane Italiano
Vers afgebakken Napolitaans
Saltimbocca brood 9
Keuze uit:
- 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 een combinatie
van mooie vers gesneden
vleeswaren, Italiaanse kazen, pesto
en brood 15
GUSTOSI D’ITALIA een combinatie
van mooie vers gesneden Italiaanse
vleeswaren, pesto en brood 12
AFFETTATO DEL GIORNO vers
gesneden ham van de Berkel
dagprijs

Insalata
INSALATA FRESCA supergezonde
salade met louter ingrediënten van
eigen bodem 12,50
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Borrelen op zijn Italiaans
Antipasti
VITELLO TONNATO mooi gegaarde
plakjes rosé kalfsvlees met een
zachte tonijn-mayonaisesaus 14
CARNE CRUDA fijngesneden
rundvlees van het Fassone-rund met
brioche en een gepocheerd ei 14
TRIS DI BRUSCHETTE CON BURRATA
kort gegrild ciabatta brood met drie
soorten beleg, romige burratakaas
en ansjovisjes 12,50
CAPRESE tomaatjes met burrata en
basilicum 12,50

Pasta, ravioli e risotto
TAGLIATELLE ALL’AMATRICIANA
Dit gerecht wordt met verse
sliertenpasta gemaakt, samen met
een tomatensaus, spekjes en vers
geraspte parmezaanse kaas 15
RAVIOLI FUNGHI DI BOSCO
zijdezachte deegkussentjes gevuld
met bospaddenstoelen in een
heerlijke truffelsaus 15
RAVIOLI RICOTTA E SPINACI
lekkere zijdezachte met ricotta en
spinazie gevulde deegkussentjes
in een boter saliesaus met Grana
Padano 15

RISOTTO DEL MESE carnaroli risotto
v/d maand, ons personeel vertelt
u graag welke lekkere risotto wij
vandaag voor u serveren 16

Surprise me!
2-GANGEN VERRASSINGSMENU
(voor-hoofd of hoofd-na) 25
3-GANGEN VERASSINGSMENU
(voor-hoofd-na) 32
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Specialita di OGGI
ARROSTICINI Spiesjes van mals
gekruid schapenvlees uit de
Abruzzo die kort gegrild worden
met opgebakken vergeten
groentjes 13
ARANCINI ‘bitterbal’ van risotto met
een smeuïge rundervulling 13
MOZZARELLA IN CAROZZA
Mozzarella in een ‘koets’, kort
gefrituurd witbrood gevuld met
zachte witte kaas en Italiaanse
lekkernijen 13
GNOCCO FRITTO Gefrituurde
deegjes belegd met parmaham en
parmezaanse kaas 14
POLPETTE Balletjes kalfsgehakt in
een tomatensaus met gefrituurde
polenta 13
FRITTO MISTO Stukjes vis, garnaal
en inktvis in een krokant jasje met
citroen en knoflooksaus 14

Safe the best for last...
DOLCI E PASTICCINI
PANNA COTTA Italiaans puddinkje
van gekookte room versierd met
rode vruchten en een rode saus
7,50
TIRAMISU wie kent het niet: lange
vingers, een beetje likeur, koffie,
cacao en room samen een
goddelijk dessert 8,50
CANNOLO SICILIANO een cannolo
is een cilindervormig krokant
koekjedat gevuld wordt met een
romige vulling 8,5
BABÁ RUM een heerlijk gebakje
uit Napels! Inmiddels hebben
alle landen uit het middellandse
zeegebied dit zalige in rum
gedrenkte cakeje omarmt 8,50

Geef een fles wijn 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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Drankkaart
Koffie
Espresso 2,55
Dubbele espresso 4,15
Koffie 3,15
Cappuccino 3,50
Latte macchiato 4,50
Espresso macchiato 2,85
Corretto 3,15
Thee 2,95

Frisdranken
Frisdrank 2,65
Crodino 3,75
Gekoeld tapwater Plat/Bruis 3,75

Borrelen & proosten
Cocktails

Bieren (fles)
Peroni 4,25
Neubourg 4
Alcoholvrij bier 3,75

Wijnen
Bekijk al onze open wijnen op
pagina 7 of neem een kijkje in onze
digitale wijnkaart

Alcohol vrije cocktail 6,25
Aperol Spritz 6,75
Limoncello Spritz 6,75
Campari Spritz 7,75
Gin Tonic 9,75
Hugo 6,75
Negroni 8,25
Americano 8,25
Martini bianco/rosso 4,75

Digestivi
Grappa “Bianca” 5,75
Grappa “Barrique” 6,75
Grappa Berta “Elisi” 9,25
Grappa Berta “Casalotto” 14,25
Vecchia Romagna 6,75
Italiaanse likeuren 5,25
Limoncello (huisgemaakt) 4,75
Amaro 5,25
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