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Voor bij de borrel
Snacks

pane e aioli

4,25

bitterballen

5,50

kaasblokjes

5,95

kaastengels

7,50

Italiaans kloosterbrood bruin en wit met aïoli
Italian white and brown bread with aïoli

Bitterballen met mosterd (8 stuks)
Deep fried and breaded Dutch signature snack
Blokjes jonge en oude kaas met mosterd
Small pieces of Dutch cheese

Kaastengels met chilisaus (8 stuks) Cheese sticks

kipstukjes

7,75

loempiaatjes

7,50

Japans gefrituurde kipstukjes met chilisaus ( 6 stuks)
Deep fried chicken bites with chili sauce
Mini loempiaatjes met chilisaus ( 8 stuks)
Mini springrolls

bittergarnituur ‘gina’

17,50

Gemengd bittergarnituur Mixed snack platter

Prosiutto E salame

11,75

Combinatie van diverse Italiaanse vleeswaren:
Parmaham, Toscano en Brioroloma
Parma ham, Toscano en Brioroloma

gina’s Favorito

17,50

Diverse Italiaanse specialiteiten: Crostinis’s, olijven,
Parmaham, Toscano, Brioroloma, pecorino met
peer, Gorgonzola en Tallegio Tartufo

Variaty of Italian specialities: Crostinis’s, olives, Parma
ham, Topscano, Brioroloma, pecorino with pear,
Gorgonzola en Tallegio tartufo

Crostini’s

(twee stuks per portie)

Bruschetta

3,00

Olijven tapenade

3,00

Tomaat, kip en groene pesto

3,50

Parmaham met
olijventapenade

4,00

zalmtartaar met dille

5,00

Grilled baguette with tomato and garlic
Grilled baguette with olive tapenade
Grilled baguette with tomato, chicken
and green pesto

Grilled baguette with Parma ham and olive tapenade
Grilled baguette with salmon and dill

08-06-18 15:45

Rosanti
Hugo

is een trendy,
fris en zomers
drankje!
Hugo is gemaakt van
vlierbloesemsiroop met
Prosecco en heeft een
frisse, fruitige smaak met
een lekker zoetje. Heerlijk
geserveerd met limoen,
munt en ijs!

4,50

Iets te vieren?
Bijzondere momenten vragen
om iets anders… of u nu houdt
van een lekker kopje thee, een
goed glas wijn of een koud
biertje?
Bij Gina kunt u met familie, vrienden of collega’s
genieten van een High Tea, High Wine of
High Beer! Een verjaardag, bedrijfsborrel,
jubileum, bruiloft of een baby shower? Wij
maken er een bijzondere gelegenheid van!
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