Voor bij de borrel
Snacks

PANE E AIOLI

5,50

BITTERBALLEN

6,50

KAASBLOKJES

6,50

KAASTENGELS

8,00

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

8,25

LOEMPIAATJES

8,00

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

BITTERGARNITUUR ‘GINA’

19,50

Gemengd bittergarnituur Mixed snack platter

PROSIUTTO E SALAME

14,50

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

GINA’S FAVORITO

19,50

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

3,75

OLIJVEN TAPENADE

3,75

TOMAAT, KIP EN GROENE PESTO

4,25

PARMAHAM MET
OLIJVENTAPENADE

4,75

ZALMTARTAAR MET DILLE

5,75

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

ROSANTI
HUGO
is een trendy
en fris
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!

4,75

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!

www.gina.nl

