ANTIPASTI

Tagliatelle con Gamberi			

Bufala Caprese				€ 12
Een klassiek Zuid-Italiaans gerecht met een twist;
Verse buffel mozzarella en huis-gekonfijte tomaten
op een bed van rucola

Rigatoni con Nduja				

€ 21
Verse burrata met een 18 maanden gerijpte San Daniele ham,
geserveerd met pizza fritta

Bruschetta					€ 12
Het meest traditionele Italiaanse voorgerecht; geroosterde
sneetjes brood met, op dé Italiaanse manier, bereide tomaten
			
Drie verschillende soorten Italiaanse vleeswaren en
kazen, geserveerd met walnoten en Italiaanse groentes

€ 19

Polpette di Ricotta Vier stuks		

€ 12
Italiaanse frituurhapjes, gemaakt met ricotta en Parmezaanse
kaas, gecombineerd met verse munt en basilicum

Fritto di Gamberi e Calamari		

€ 24

Gepaneerde garnalen en inktvisringen uit de frituur,
geserveerd met verse citroen

Carpaccio di Bresaola di Bufala 		

€ 19

€ 35

€ 21

Tagliatelle pasta met knoflook, witte wijn,
Italiaanse paddenstoelen in een romige zwarte
truffelsaus met Parmezaanse kaas

Risotto Salsiccia 				

€ 22

Risotto met pompoen, afgemaakt met stukjes
Italiaanse varkensworst en gorgonzolasaus
€ 15

Gnocchi, gemaakt van aardappelen in een romige
saus van gorgonzola met knapperige walnoten,
afgemaakt met vijgenjam en Parmaham

Tagliata Ribeye-steak			

€ 27

Pesce Del Giorno				

€ 27

€ 24

Gebakken varkenshaas, omhult in spek, geserveerd met
gebakken aardappelen en Italiaanse stoofgroentes
€ 14

Pollo al Rosmarino 				

€ 22

Gebakken kippendijen, geserveerd met
gebakken aardappelen
€ 18

Dé authentieke Romijnse carbonara; spaghetti met
guanciale (Italiaanse spek gemaakt van gezouten
varkenswang), gemaakt in een romige saus van eigeel,
pecorinokaas en zwarte peper

Ossobuco di Vitello con Porcini 		
Langzaam gegaarde kalfsschenkel met gebakken
aardappelen en verschillende champignons

Rigatoni alla Siciliana			

€ 14,5
Rigatonipasta, gemaakt in een saus van langzaam gegaarde
San Marzano tomaten, basilicum en gefrituurde aubergine,
gemixt met gesmolten mozzarella en Parmezaanse kaas

Tagliatelle met langzaam gegaard gehakt,
tomatensaus en Parmezaanse kaas

Tagliatelle Porcini e Tartufo Nero

Filetto di Maiale in Crosta			

De Nederlandse style spaghetti carbonara met room,
spek, zwarte peper en Parmezaan kaas

Tagliatelle alla Bolognese			

€ 16

De Klassieke lasagne Bolognese; met Bolognese saus,
Parmezaanse kaas en bechamelsaus

De bediening legt graag uit wat de vis van de dag is.

PASTA

Carbonara Originale alla Romana		

Lasagne Classiche 				

In de pan gebakken Ribeye-steak van 300 gram, geserveerd
met gebakken aardappelen en champignons

Een plank met koude Italiaanse hapjes; vleeswaren,
kazen, buffelmozzarella en carpaccio, Italiaanse groentes,
pizza fritta, taralli, olijven en huis-gekonfijte tomaten

Carbonara Olandese			

€ 16
Een klassiek Napolitaans recept met San Marzano tomaat en
verse cherry tomaten, knoflook, olijven, kappertjes en ansjovis

CARNE & PESCE
€8

Pompoensoep met huisgemaakte croutons en
knapperig gebakken pancetta

Antipasto Da Gigi Voor twee personen

Spaghetti alla Puttanesca 			

Gnocchi Gorgonzola 			

De échte Italiaanse carpaccio van buffel met rucola,
parmezaanse kaasschaafsel, met een dressing van extra
virgine olijfolie en Modena balsamico-azijn

Vellutata di Zucca				

€ 17

Rigatonipasta, gebakken in rode ui, cherry tomatensaus,
gesmolten nduja, licht pikante salami en pecorinokaas

Gnocco Fritto 				

Affettati e Salumi

€ 19

Tagliatelle met gebakken garnalen in een lichte knoflook,
witte wijn en verse cherry tomatensaus

€ 14

€ 27

PIZZA

DA GIGI SPECIALITA

De keuken snijdt de pizza’s niet voor.

Margherita Vegetarisch				

Deze originele pizza’s kunnen niet worden aangepast.
€ 10

Tomatensaus / mozzarella

Prosciutto e Funghi				

Pizza Tartufo Parma			

€ 21

Een zwarte truffelcrème als basis
/ verse buffelmozzarella / Parmaham
€ 14

Tomatensaus / mozzarella / ham / paddenstoelen

Pizza Tartufo Funghi Vegetarisch		

Quattro Formaggi Vegetarisch			

Een zwarte truffelcrème als basis
/ verse buffelmozzarella / paddenstoelen

€ 15

Mozzarella / gorgonzola / peccorino
/ scamorza, een Italiaanse rookkaas

€ 19

Amalfitana					€ 19

Salame Dolce				€ 14
Tomatensaus / mozzarella / salami

Diavola					€ 15
Tomatensaus / mozzarella / pikante salami

Mozzarella / huis-gekonfijte tomaat / ansjovis
/ olijven / kappertjes / basilicum / Parmezaan
/ citroen schilfers / oregano / knoflookolie

CONTORNI

Calabrese Piccante				€ 18

Verrijk je diner met deze heerlijke bijgerechten.

Tomatensaus / mozzarella / pikante salami
/ buffel mozzarella / pepers / Parmezaan

Zucchine alla Scapece			

Siciliana Vegetarisch				€ 15
Tomatensaus / mozzarella / gefrituurde aubergine
/ Parmezaan / olijfolie / basilicum
Ook vegan te bestellen

€5

Een Napolitaanse klassieker; koud geserveerde,
gefrituurde courgette, gemarineerd in witte wijnazijn,
knoflook, extra virgine olijfolie en munt

Insalatina Verde				€ 9

Caprese Vegetarisch				€ 14

Een rijkgevulde, gemengde salade met de meest
verse Italiaanse ingrediënten

Mozzarella / sherry tomaten / knoflookolie
/ Parmezaan / olijfolie

Patate al Forno con Rosmarino		

Salmone Affumicato			

Gebakken aardappelen met knoflook
en rozemarijn, uit de oven

€ 18

Gerookte zalm / sherry tomaten / balsamico
/ Parmezaan / scamorza, een Italiaanse rookkaas

Quattro Stagioni				€ 16
Tomatensaus / mozzarella / ham / salami
/ paprika / paddenstoelen

Tonno						€ 16

Spinaci al Burro				

€5

€4

Verse spinazie, gebakken in de pan met boter

Cianfrotta di Verdure			

€6

Gefrituurde aubergine, paprika en courgette,
afgemaakt met zachte ui en basilicum

Mozzarella / tonijn / witte ui / pecorino / oregano

Funghi Trifolati				€ 11

Parma						€ 16

Paddenstoelen, gebakken met extra virgine olijfolie,
knoflook, peterselie en witte wijn

Tomatensaus / mozzarella / Parmaham

Carpaccio					€ 18

Frites						€ 4,5
Portie verse frites

Tomatensaus / mozzarella / rundercarpaccio / rucola
/ pijnboompitten/ Parmezaan

Focaccia 					€ 9
Italiaanse kruiden / knoflook / zeezout

Gevlochten Pizza				€ 18
Onze verbeterde calzone, gevuld met een basis van
mozzarella / cherry tomaten / artisjok / kappertjes,
gecombineerd met verse slagers-achterham
Tip van team Da Gigi: ansjovis in plaats van ham
Ook vegetarisch te bestellen met gorgonzola in plaats van ham

Geef allergiën en/of intoleranties altijd door aan de bediening.
Dan zorgen wij ervoor dat u optimaal kunt genieten bij Da Gigi.

DOLCE

WATER

Tiramisu					€ 6,5
Originele, huisgemaakte tiramisu met Marsala

Panna Cotta al Cioccolato			

€5

Huisgemaakte panna cotta met chocola
en Amaretti koekkruimels

Cannoli Siciliani Twee stuks			

€ 12

Krokant gebakken koek, gevuld met dé authentieke
Siciliaanse ricottacrème, geserveerd met pistachenootjes
Perfect om te delen

Pizza Nutella					€ 8
Een kleine gefrituurde pizza gevuld met Nutella

•
•
•
•

Mineraalwater plat 				
Mineraalwater bruisend				
Glas kraanwater					
Karaf kraanwater 				

€5
€5
€2
€4

