Welkom bij Gina
De naam ‘Gina’ staat voor Italiaanse passie en klassieke schoonheid.
Vernoemd naar de Italiaanse actrice Gina Lollobrigida,
die grootse bekendheid kreeg door haar rollen in vele filmklassiekers.
Gina is een restaurant met een klassieke uitstraling, maar wel een
eigentijds concept. Vernieuwend, uitgebreid, verfijnd en lekker!
Met sterke punten zoals de juiste verhouding van service, prijs en kwaliteit.
Bij Gina kunt u op uw gemak genieten van alles wat Italië te bieden heeft.
Een heerlijk ontbijtje met Italiaanse koffie, rijkelijk belegde ciabatta’s en
focaccia’s tijdens de lunch. Een sprankelende Prosecco tijdens de borrel of
voorafgaand aan het diner, waar de bekende pizza- en pasta-klassiekers, naast
de traditionele vis- en vleesgerechten, niet ontbreken.
Heeft u een allergie? Meld het ons.
Wij informeren u graag over de producten in combinatie met
uw allergie en zullen hier rekening mee houden.
Kortom, Gina is de plek waar u met vrienden, familie en kennissen heerlijk
kunt genieten van ontbijt, lunch, diner en lounge,
7 dagen per week, van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat,
in een sfeer waarin iedereen zich thuis voelt... passie uit Italië!
Benvenuti!

iets te vieren?!
Special moments
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! U kunt deze speciale momenten ook
cadeau geven in de vorm van onze Gina Cadeaucheque (v.a. 10,00).
Onze medewerkers informeren u graag over alle mogelijkheden.

HIGH TEA
Onze high tea wordt geserveerd in drie rondes, inclusief twee uur onbeperkt
koffie en thee. De high tea is ook uit te breiden met een feestelijk glas
bubbels. De High Tea bestaat o.a. uit diverse mini sandwiches, wraps, scones,
huisgemaakte patisserie en warme snacks.
v.a. € 22,50 p.p.

HIGH BEER
Voor de stoere dames en heren, hebben we een: ‘High Beer’. De taartjes en de
cake worden omgeruild voor lekkere hartige snacks. Bij deze heerlijke snacks
serveren wij een drietal bijzondere bieren, welke u zelf kunt uitkiezen! Breng
samen met je vrienden een middag of vroege avond door in Gina onder het
genot van een ‘High Beer’.
v.a. € 24,50 p.p.

HIGH WINE
Daarnaast hebben we bij Gina in plaats van een High Tea ook nog een ‘High
Wine ‘. De pot thee blijft achterwege en wordt vervangen door bijzondere
wijnen. Wij serveren eerst een heerlijk glas prosecco en hierna twee bijzondere
wijnen geselecteerd door de wijnkenner van Gina. Wij serveren een volle
etagère met onder andere olijven, carpacciorolletjes, kipspiesjes, quiche en nog
veel meer… Een lekkere bite om bijvoorbeeld op vrijdag het weekend mee in te
luiden.
v.a. € 24,50 p.p.
Bent u met een gemengd gezelschap? Geen enkel probleem! De High Beer en High
Wine hoeven niet per tafel te worden besteld! (Gaarne van te voren te reserveren).

ontbijt breakfast*
GINA

Koffie/thee, 1 verse jus d orange, diverse luxe broodjes
en confituren, verscheidene soorten vleeswaren, kaas en
gebakken ei met spek

€ 10,50

1 Coffee/tea, 1 fresh orange juice, selection of luxury breads,
marmalade, several kinds of meat, cheese and fried egg with bacon

GINA DI LUSSO
€ 15,50
Prosecco, 1 koffie/thee, 1 verse jus d’orange,
diverse luxe broodjes en confituren, gerookte zalm,
verscheidene soorten vleeswaren en kaas, gebakken ei met spek
1 Prosecco, 1 coffee/tea, 1 fresh orange juice, selection of luxury breads,
marmelade, several kinds of meat, cheese, smoked salmon and fried egg
with bacon

*Dagelijks te bestellen tot 12.00 uur.Het vers afbakken van de broodjes vraagt om een iets
langere voorbereidingstijd (ca. 15 min.)

gebak pastry
Maison Kelder hazelnootgebak

€ 4,75

Dudok appeltaart

€ 4,75

Bossche Bol

€ 5,00

Slagroom

€ 0,75

Haselnut cream cake
Dutch apple pie

Chocolate pastry filled with whipped cream
Whipped cream

panini en tosti’s
Tosti Kaas en/of ham

€

4,50

Tosti Mozzarella en salami

€

5,50

Panini met pittige salami, tomaat en Mozzarella

€

6,75

Panini met kip, mozzarella, tomaat, ui, knoflook en pesto

€

7,75

Uitsmijter: ham of kaas
Extra topping: spek of rosbief

€
€

6,00
1,50

Omelet: boeren of ham of kaas
Extra topping: tomaat of champignons

€
€

7,00
0,75

Huisgemaakte gebonden tomatensoep V

€

6,25

Huisgemaakte uiensoep met Parmezaanse kaascrouton V

€

6,75

Cheese or/and ham

Mozzarella and salami

Panini with salami, tomato and mozzarella

Panini with chicken, mozzarella, tomato, onion, garlic and pesto

eiergerechten eggs
Eggs sunny side up: with ham or cheese,
extra topping bacon or roasted beef

Omelets: with vegetables or ham or cheese
extra topping tomato or mushrooms

soepen soups

Homemade tomato soup

Homemade onion soup with Parmesan cheese

club sandwich
Met bacon, gegrilde kip, eiersalade, tomaat en sla

€

12,50

Met zalm, kruidenkaas, tomaat, komkommer en sla

€

12,50

v.a. €

8,50

With bacon, grilled chicken, egg salad, tomato and lettuce
With salmon, herb cheese, tomato, cucumber, and lettuce

gewoon lekker
Twee Kalfsvleeskroketten op boterhammen
Two veal croquettes with bread

italian lunch special
TRIO CIABATTA A LA GINA

€

Trio van ciabatta broodjes: carpaccio, zalmtartaar en caprese
Mini ciabatta with carpaccio, tartare of salmon and caprese

11,00

speciale broodjes
sandwich specials
CLAUDIA CARDINALE

€

7,75

€

7,50

Huisgemaakt bruin brood gezond belegd met ham, sla,
kaas, ei, komkommer, mayonaise, pittenmix en tomaat
Homemade brown bread with ham, lettuce, cheese, egg,
cucumber, mayonnaise, pine nuts and tomato

GEORGE CLOONEY

Huisgemaakt bruin brood met Old Amsterdam kaas
en grove mosterd

Homemade brown bread with Old Amsterdam cheese served and mustard

ELIZABETH TAYLOR

€

8,00

€

7,75

Italiaanse bol met filet american, ui, kappertjes, ei, pittenmix
en mayonaise
Italian bread with filet American, onion, capers, egg, pine nuts
and mayonnaise

SOPHIA LOREN

Ciabatta met mozzarella en tomaat, pittenmix, rucola met balsamico dressing
Ciabatta with mozzarella, tomato, pine nuts, rocket
and balsamic dressing

BRIGITTE BARDOT

€

Foccacia met tonijnsalade, olijventapenade, pittenmix, kappertjes
en limoendressing

7,75

Foccacia with tuna salad, tapenade of olives, pine nuts, capers
and lemon dressing

MARLENE DIETRICH

Ciabatta met rosbief, ui, tomaat, ei, pittenmix en mayonaise

€

8,50

Ciabatta with roasted beef, onion, tomato, egg, pine nuts and mayonnaise

speciale broodjes
sandwich specials
ROMY SCHNEIDER

€

8,75

€

9,25

Huisgemaakt bruin brood met geitenkaas, honing, pittenmix,
walnoten en balsamico dressing
Homemade brown bread with goat cheese, honey, pine nuts,
walnuts and balsamic dressing

MARILYN MONROE

Italiaanse bol met stukjes hete kip, ananas, pittenmix, uitjes en chilisaus
Italian bread with pieces of spicy chicken, pineapple, pine nuts,
onion and chili sauce

BETTE DAVIS

€

11,50

€

11,50

€

11,25

€

11,25

Huisgemaakt bruin brood met carpaccio;
dungesneden ossenhaas met pestomayonaise, rucola,
Parmezaanse kaas en pittenmix

Homemade brown bread with thinly sliced beef tenderloin,
pesto mayonnaise, rocket, Parmesan cheese and pine nuts

GINA LOLLOBRIGIDA

Italiaanse bol met Vitello Tonato; dungesneden kalfsvlees
met olijven, pittenmix, kappertjes en tonijnmayonaise
Italian bread with Vitello Tonato; thinly sliced veal
with olives, pine nuts, capers and tuna mayonnaise

AUDREY HEPBURN

Ciabatta met gerookte zalm, rode ui, ei, pittenmix,
kappertjes en een dressing van dille

Ciabatta with smoked salmon, red onion, egg, pine nuts, capers
and lemon dressing

NATALIE WOOD

Ciabatta met Parmaham, rucola en pesto mayonaise

Ciabatta with Parma ham, rocket and pesto mayonnaise

salades salads
INSALATA CAESAR POLLO

€

11,50

€

11,50

€

12,50

Salade met gegrilde kipfilet, croutons, ansjovis, ei,
kappertjes, olijven, Parmezaanse kaas en pittenmix

Salad with chicken, croutons, anchovies, egg, capers, olives,
Parmesan cheese and pine nuts

INSALATA CON FORMAGGIO CAPRINO

Salade met geitenkaas, walnoten, pittenmix, croutons,
honing en balsamicoV

Salad with goat cheese, walnuts, pine nuts, croutons honey
and balsamic vinegar

INSALATA TONNO

Salade met tonijn, olijventapenade, limoendressing, kappertjes,
croutons en pittenmix

Salad with tuna, olive tapenade, lemon dressing, croutons, capers, and pine nuts

INSALATA GAMBERONI

€

Salade met pikant gebakken gamba’s, knoflook, kappertjes,
croutons en pittenmix

14,50

Salad with spicy pan fried king prawns, garlic, croutons, capers and pine nuts

INSALATA DI MANZO

€

Salade met gebakken ossenhaaspuntjes in een licht pittige saus
met pittenmix en croutons

14,50

Salad with spicy tenderloin strips, pine nuts and croutons

INSALATA VERDURE

€

12,25

Salade van gegrilde aubergine, courgette, paprika, pestodressing,
Parmesaanze kaas, croutons en pittenmixV
Salad with egg-plant, courgette, sweet pepper, pesto dressing,
Parmesan cheese, croutons and pine nuts

Onze salades kunt u, tegen een meerprijs van € 6,00,
ook als maaltijdsalade bestellen.
Salads can be ordered as main course at a supplement of € 6,00

pasta’s pasta
Keuze uit: spaghetti, penne, tagliatelle en fusilli

BOLOGNESE

€

10,75

€

10,75

€

12,50

€

12,50

€

13,50

€

15,50

Met rundergehakt, tomatensaus en Parmezaanse kaas
With minced beef, tomato sauce and Parmesan cheese

AGLIO, OLIO E PEPERONCINO
Met knoflook en Spaanse peper V
With garlic and Spanish pepper

CARBONARA

Met pancetta, Parmezaanse kaas en ei
With bacon, Parmesan cheese and egg

LASAGNE AL FORNO

Met rundergehakt, tomatensaus en kaas

With minced beef, tomato sauce and cheese

QUATTRO FORMAGGI

Met 4 Italiaanse kaassoorten V
With 4 Italian cheese varieties

FILETTO DI MANZO

Met ossenhaasreepjes, verse groenten, Parmezaanse kaas en rucola
With tenderloin strips, Parmesan cheese, fresh vegetables and rocket

POLLO E FUNGHI

€

13,50

€

15,50

Met roomsaus, stukjes kip en champignons
With creamy sauce, chicken and mushrooms

SCAMPI E SPINAZIE

Met gamba’s, basilicumpesto en een roomsaus van spinazie
With shrimps, pesto of basil and creamy sauce of spinach

pizza’s pizza
PIZZA MARGARITHA
Met tomatensaus, mozzarella en basilicum
With tomato, mozzarella and basil

V

PIZZA SPINATO ROMANO

€

9,75

€

11,25

€

12,50

€

13,50

€

13,50

€

14,25

Met tomatensaus, mozzarella, spinata romano en oregano
With tomato, mozzarella, spinata romano and oregano

PIZZA BRUSCHETTA

Met tomatensaus, mozzarella, rucola, verse tomaat,
Parmezaanse kaas en knoflook V
With tomato sauce, mozzarella, rocket, fresh tomato,
Parmesan cheese and garlic

PIZZA QUATTRO FORMAGGI

Met tomatensaus en 4 Italiaanse kaassoorten V
With tomato sauce and 4 Italian cheese varieties

PIZZA TONNO

Met tomatensaus, mozzarella, tonijn en rode ui

With tomato sauce, mozzarella, tuna and red onion

PIZZA VEGETARIANA

Met tomatensaus, mozzarella en diverse groenten V

With tomato sauce, mozzarella and different kind of grilled vegetables

PIZZA CRUDO

€

Met tomatensaus, mozzarella, rucola, Parmaham en
Parmezaanse kaas

14,25

With tomato sauce, mozzarella, rocket, Parma ham and Parmesan cheese

PIZZA CARPACCIO

€

Met tomatensaus, mozzarella, dungesneden ossenhaas, rucola,
Parmezaanse kaas en pestomayonaise of truffelmayonaise

15,50

With tomato sauce, mozzarella, thinly sliced tenderloin, rocket, Parmesan cheese
and pesto mayonnaise or truffle mayonnaisse

PIZZA POLLO

€

13,50

Met tomatensaus, mozzarella, gegrilde kipfilet, knoflook en rode peper
With tomato sauce, mozzarella, grilled chicken, red pepper and garlic

DOLCI desserts
COPPA GELATO MISTO

Verschillende smaken ijs met slagroom

7,50

Different kind of ice cream with whipped cream

DAMA BIANCA

Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

7,50

Vanilla ice cream with chocolate sauce and whipped cream

TIRAMISÚ

Zoete Italiaanse delicatesse

8,50

Sweet Italian delicacy

CIOCCOLATA BIANCA

Witte chocolade mouse met bosvruchten

8,50

White chocolate mouse with red fruit

PIZZA NUTELLA
Pizza Nutella

8,00

Pizza with chocolate pasta

TARTUFO CLASSICO

Italiaanse ijsspecialiteit van chocolade- en vanilleijs

8,50

Italian ice cream of chocolate and vanille ice cream

SORBET LIMON E LIMONCELLO
Limoen-ijs met een glaasje Limoncello

8,50

Lime flavoured ice cream with a glass of Limoncello

FORMAGGIO

Italiaans kaasbord met brood en balsamicosiroop
Italian cheese plate with bread and balsamic syrup

11,50

dranken drinks
WARME DRANKEN
Ristretto
Espresso
Lungo (gewone koffie)
Macchiato
Thee
Cappuccino
Koffie verkeerd
Wiener melange
Special coffees
Warme chocolademelk
Latte Macchiato
Verse muntthee

KOUDE DRANKEN
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,75
2,75
2,95
2,95
2,95
3,25
3,25
3,75
8,00
3,50
3,50
3,95

SAPPEN
Appel of tomaat
Jus d orange

€ 3,50
€ 4,50

Melk 			
€
Coca-Cola of Cola light
€
Coca-Cola,
light, Zero flesje			
€
Sprite of Fanta orange
€
Kinley Tonic, 			
€
Bitter lemon of Fanta cassis
Nestea sparkling			
€
Nestea green			
€
Rivella, Gingerale 		
€
Fristi of Chocomel 			
€
Red Bull 			
€
Crodino			
€
Chaudfontaine still/sparkling
25 cl.			
€
75 cl.			
€

2,75
3,25
3,50
3,25
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
4,25
3,50
3,50
6,75

BIEREN
Vraag naar onze Heineken bierkaart

LICHT ALCOHOLISCH

Port, Sherry of Martini 		
€ 4,50
Wijn, rood/wit of rosé (zie onze wijnkaart) 		
v.a. € 4,50
Hugo 		
€ 4,75

ALCOHOLISCH

Binnenlands gedistilleerd 		
v.a. € 4,00
Buitenlands gedistilleerd 		
v.a. € 4,25
Likeuren		
v.a. € 4,25
Whiskey en Cognac 		
v.a. € 4,25

