
SURPRISE ME!
2-gangen verrassingsmenu - €25,- 

(voor-hoofd of hoofd-na)

3-gangen verassingsmenu - €32,-
(voor-hoofd-na)

Warme dranken 
Espresso €2,30
Dubbele espresso   €3,90
Koffie €2,90
Cappuccino €3,25
Latte macchiato  €4,25
Espresso macchiato  €2,60
Corretto €2,90
Thee €2,70

Frisdranken 
Frisdrank 20 cl  €2,40 
Crodino €2,50
Verse jus d’orange  €3,50
Gezond gember shotje  €1,75
Gekoeld tapwater 70 cl     €3,50
Plat/Bruis   

Wijnen 
Witte huiswijn  €5,00
Rode huiswijn  €5,50

Bieren 
Peroni 33 cl  €4,00
Neubourg 33 cl  €3,75
Alcoholvrij bier  €3,50

Cocktails 
Alcohol vrije cocktail  €6,00
Aperol Spritz  €6,50
Limoncello Spritz  €6,50
Campari Spritz  €7,50
Gin Tonic  €9,50
Hugo €6,50
Negroni €8,00
Americano €8,00
Martini bianco/rosso  €4,50

Digestivi  
Grappa “Bianca”  €5,50
Grappa “Barrique”  €6,50
Grappa Berta “Elisi”  €9,00
Grappa Berta “Casalotto”  €14,00
Vecchia Romagna  €6,50
Italiaanse likeuren  €5,00
Limoncello (huisgemaakt)  €4,50
Amaro €5,00

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

PASTA, RAVIOLI E LASAGNE

Maccheroni all’amatriciana e burrata - €15,-
Dit gerecht wordt met verse ‘korte’, holle pasta 

gemaakt. Het spek wordt gemaakt van de 
kinnebak van het varken en op een speciale 

manier gekruid. Samen met een tomatensaus en 
vers geraspte parmezaanse kaas.

Ravioli con merluzzo - €15,-
Lekkere zijdezachte met kabeljauw/grijze 
garnalen gevulde deegkussentjes in een 

kreeftensaus met opgebakken verse 
spinazie en knapperige zeekraal.

Ravioli funghi di bosco - €15,-
Zijdezachte deegkussentjes gevuld met 

bospaddenstoelen in een heerlijke truffelsaus.

Melanzane alla parmigiana - €16,-
Lasagne van aubergine, tomatensaus, 

mozzarella en parmezaanse kaas uit de oven.

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

DOLCI E PASTICCINI
Geserveerd met huisgemaakt 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 koekje 

dat 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

LUNCHEN 
BIJ OGGI

ZUPPA DEL GIORNO
Soep v/d dag

Nieuwsgierig? Kijk naar ons krijtbord!

PANE ITALIANO

Vers afgebakken Napolitaans 
Saltimbocca brood - €9,-

Saltimbocca is een typisch en traditioneel brood 
uit het zuiden van Italië dat gemaakt wordt van 
pizzadeeg. Oggi serveert het lekker warm met:

- Toscaanse picante salami, artisjok, Italiaanse kaas
- Bresaola, parmezaanse kaas, rucola

- Mortadella, pecorino, basilicum
- Mozzarella, tomaat, basilicum

- Parmaham, mozzarella, basilicum
- Tonijn, tomaat, basilicum

  INSALATA

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

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

 

DRANKENKAART


