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Welkom

Welkom

Na 40 jaar groei, ontwikkeling en verandering is het tijd voor The Next Level.

Samen genieten van al het moois dat de Italiaanse keuken te bieden heeft. Wij hebben mooie arrangementen en 

menu’s met bijpassende wijnen voor u samengesteld, waardoor u optimaal kunt genieten van de diversiteit aan 

smaken en gerechten die de pure Italiaanse keuken in huis heeft. 

Ons ervaren, gedreven en gepassioneerde restaurantteam, legt u graag in de watten en staat klaar met een ge-

degen advies. Pasta “Cacio e Pepe”. Verse pasta live bereid, geflambeerd met Grappa in een hele Parmezaanse 

kaas. Exclusief assortiment pizza’s van onze Meester Pizzabakker! Onze Maistro heeft een uniek pizza assor-

timent voor u samengesteld waarmee hij zijn liefde en respect voor de geschiedenis en cultuur van de echte 

Italiaanse Pizza graag met u wilt delen. 

DA GIGI À CASA 

Voorin het restaurant vindt u een exclusief en uniek assortiment van unieke Italiaanse producten waar u thuis 

heerlijk van kunt genieten; zoals Italiaanse koffie, huisgemaakte salsa di pomodoro, olijfolie van topkwaliteit, 

Italiaanse vleeswaren en kazen etc. 

Vraag naar de mogelijkheden voor een fantastische Italiaanse catering bij u thuis, op locatie of zakelijke bijeen-

komst. Met liefde en aandacht brengen wij onze Italiaanse keuken bij u op tafel. 

Da Gigi biedt u keer op keer een unieke Italiaanse beleving, smaaksensatie en ervaring van topniveau! 

Ristorante e Pizzeria Da Gigi is sinds 1979 een begrip in Veenendaal en omgeving. Een uniek Italiaans speci-

aliteitenrestaurant al 40 jaar, met inmiddels de derde generatie aan het roer, gedreven door haar tijdloze en 

onveranderlijke liefde en passie voor de authentieke Italiaanse keuken en haar gastvrijheid. Da Gigi is een echt 

familiebedrijf. Drie generaties, verschillend in manier van kijken, denken en doen, met maar een doel voor ogen, 

haar gasten een optimale Italiaanse beleving laten proeven en ervaren. 

Gelijk als je binnenstapt ervaar je de heerlijke ongedwongen ambiance, gastvrijheid en authentieke Italiaanse 

sfeer. De geur van ambachtelijk gebakken pizza’s uit de houtgestookte oven komt je tegemoet. Verse pasta’s met 

huisgemaakte sauzen, pure vlees- en visgerechten van de houtskoolgrill en de heerlijke dolci della casa… Je vindt 

het nergens anders! Alle gerechten worden zoveel mogelijk bereid met ingrediënten van biologische oorsprong, 

geleverd door lokale specialisten, duurzaam gevangen vis en altijd van Italiaanse topkwaliteit! 

Pure Italiaanse beleving 
                     in al z

ijn facetten. ! Buon appettito.



Menu

WEEKMENU 25,- p.p.

Antipasti – vleesspies of vis van de houtskoolgrill - dessert   

A.P.P.D (SHARED FOOD) 29,50 p.p 

Antipasti - Pizza - Pasta - Dolce 

Assagini / bruschette / affettati - pizza - pasta - desserts.

Dit menu is alleen per tafel te bestellen.

“HOFMAN MENU”  (SHARED FOOD)  35,- p.p 

Antipasti - Pizza - Pasta -Vlees - Vis - Dessert  

Verschillende Italiaanse specialiteiten vooraf, diverse pasta’s, pizza’s, vlees en vis 

als hoofdgerecht en verschillende lekkernijen als nagerecht. 

Vanaf 4 personen te bestellen

MENU “FAI QUALCOSA” 42,5 p.p.

Laat u verrassen door een zeer exclusief / luxe 4 gangen diner 

met Italiaanse specialiteiten van onze chef. Dit menu is alleen per tafel te bestellen.

(wijnarrangement +15,- p.p.)

 MENU 



PrimiA la carte

 PRIMI 

AFFETTATI 15

Exclusieve ham / salami soorten / kaas / zoetzuur

CARPACCIO 13,75

Rundercarpaccio / rucola / parmezaan / pijnboompitten

VITELLO TONNATO 13,75

Gebraden kalfsmuis / tonijnmayonaise / kappertjes

INSALATA DI VERDURE GRIGLIATA CON BURRATA 12,5

Salade /  gegrilde groente / burrata 

CAPRESE / BURRATA 10

Tomatensalade / burrata

SCAMPI PILL PILL 14

Pikante garnalen / knoflook

CALAMARIS FRITTI 12,5

Gefrituurde inktvisringen

FUNGHI TRIFOLATI 9,5

Gebakken champignons / knoflook



FUNGHI ALLA CREMA 9,5

Gebakken champignons / room

CREMA DI POMODORO 7

Tomatensoep / room

ANTIPASTO A TAVOLA Minimaal 2 personen 17,5  p.p 

Een uitgebreide selectie van diverse Italiaanse specialiteiten

KLEINE VISSOEP 11,5

Vis / schaaldieren / focaccia

Primi



Risotto RISOTTO AL ZAFFERANO E PESCE 19,5

Risotto / saffraan / visbouilion / vis 

RISOTTO AL TARTUFO E NOCI 22,5

Risotto / truffel / walnoot 

 RISOTTO

Risotto



 PESCE 

Pesce

PESCE DELL GIORNO v.a. 25

Vis van de dag

FRITTO MISTO DI PESCE 22,5

“Fish and Chips”

GRIGLIATA DI PESCE 29,5

Verschillende vissoorten van de houtskoolgrill

ZUPPA DI PESCE  18,5

Maaltijdsoep met focaccia 

Pesce



Carne

COSTATA DI MANZO 400 g  27,5                        

Runderrib uit Toscana 600 g  37,5 

FILETTO AI FERRI 150g  22,5 

Hollandse ossenhaas van de houtskoolgrill 250g  26,5 

FARSUMAGRU  28,5

Gevulde ossenhaas / bell paese  / parmaham / kruiden  

ENTRAÑA  25,-

Longhaas van de houtskoolgrill 

DELIZIO DELLO CHEF ‘79  29,50

Gevuld kalfsvlees / bell paese / saus van kreeft

COTOLETTA D’AGNELLO  26,5

Lamsrack / rozemarijn

MISTO GRIGLIA  26,5

Vleesspies / rund / varken / kalf / lam / kip

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur. 

 CARNE 



Pasta
SPAGHETTI BOLOGNESE 14

Klassieke runder ragù op traditionele wijze gemaakt 

SPAGHETTI AGLIO, OLIO E PEPERONCINO 14

Knoflook / pepers / peterselie

SPAGHETTI CARBONARA 14

Spek / ei / parmezaan  

SPAGHETTI MARINARA 16,5

Tomatensaus / vis / schaaldieren

 PASTA 

Pasta

HIRTENMACCHERONI  (LAURA’S FAVORITE)  14

Tomatensaus / spek / champignons / ham / ragu bolognese originale 

PENNE ALLA NORMA 14

Tomaten / aubergines / ui / pecorino

TAGLIATELLE GORGONZOLA E NOCI 15

Gorgonzola / room / walnoot

TAGLIATELLE FRUTTI DI MARE 16

Vis / schaaldieren / tomaten / visbouillon

 

BAULETTI RIPIENI ALL ASTICE 22,5

Huisgemaakte ravioli / kreeft

PANCIOTTI CON MELANZANE 17,5

Gevulde ronde pasta / aubergines / tomaten 

LASAGNA BOLOGNESE 14

Rundergehakt / beciamel / parmezaan

 

LASAGNA  AL SALMONE 16

Tomaten / kaas / zalm / spinazie 

FETTUCINE CACIO E PEPE (min 2 p)  36,-

Pasta / zwarte peper / grappa / bereid in hele parmezaan  met zwarte truffel    +5,-



 PIZZA 

Pizza

MARGHERITA 10

Tomatensaus / mozzarella / extra vergine olijfolie / basilicum 

PROSCIUTTO 13

Tomatensaus / mozzarella / ham / extra vergine olijfolie  

FUNGHI 13

Tomatensaus / mozzarella / champignons / extra vergine olijfolie

DIAVOLA 14

Tomatensaus / mozzarella / pikante salame / provola /  parmezaan / 

extra vergine olijfolie / basicilum

QUATTRO FORMAGGI 15

Tomatensaus / mozzarella / gorgonzola DOP / parmezaan / fontina /

extra vergine olijfolie / basilicum

ORTOLANA  15

Mozzarella / gegrilde aubergine / gegrilde paprika / gegrilde courgette / 

parmezaan / extra vergine olijfolie / basilicum 

PISTACHIO E MORTADELLA 17,5

Pistache / pesto / mozzarella / mortadella / parmezaan /

extra vergine olijfolie / basilicum 



Pizza

BURRATA 17

Tomatensaus / mozzarella / pikante salame / burrata / rucola / 

balsamico /  extra vergine olijfolie 

CAPRESE 2.0 15

Mozzarella / tomaten / knoflook / parmezaan / rucola / extra vergine olijfolie / 

basilicum (eventueel met parma +2,-) 

PARMA 16

Tomatensaus / mozzarella / parmaham / parmezaan / extra vergine olijfolie / basilicum 

SCAMPI 16

Tomatensaus /  mozzarella / scampi / knoflook / ui / rucola / citroen 

SPINACI E RICOTTA 15

Ricotta crème / spinazie / parmezaan / walnoot / extra vergine olijfolie 

AVOCADO E SALMONE 16,5 

Ricotta crème  / mozzarella /  avocado / zalm / rucola / extra vergine olijfolie 

CARPACCIO  16

Tomatensaus / mozzarella / carpaccio / rucola / parmezaam / pijnboompitten   

                                                                             (eventueel met zwarte truffel) +5,- 

GORGONZOLA E NOCI 16

Mozzarella / gorgonzola DOP / walnoot / peer / rucola / extra vergine olijfolie   

SICILIANA 2.0  14

Mozzarella / ansjovis / zongedroogde tomaat / kappertjes / 

rucola / extra vergine olijfolie  

CONTADINO 15

Parmezaam crème / aardappel / spek / witte ui 



 STEPHAN’S SPECIAL - GEVLOCHTEN PIZZA  

Special

Deze specialiteit is ontworpen door Stephan Lex. De gevlochten pizza bestaat 

uit een basis salade. Er zijn vier varianten die besteld kunnen worden.

GEVLOCHTEN PIZZA VIS 17

basis salade / zalm / balsamico

GEVLOCHTEN PIZZA VLEES 17

basis salade / mortadella / parmezaan / rucola

GEVLOCHTEN PIZZA KAAS 17

basis salade / gorgonzola DOP / parmezaan / rucola

GEVLOCHTEN PIZZA VEGETARISCH 16

basis salade / parmezaan / rucola

Basis salade: geheim recept van de chef

Special



Dolce

 DOLCE

Dolce

TIRAMISÙ  Klein  5 

Koffie / mascarpone / lange vingers / amaretto / advocaat  Groot  8

MONTE BIANCO  8

Vanille ijs / warme chocolade / advocaat / slagroom 

TORTA DI CIOCCOLATA  8,5

Warme chocoladetaart / vanille ijs / slagroom

COPPA AMARENA  8,5

Warme kersen / vanille ijs / slagroom

SCROPPINO   9

Citroenijs / limoncello / prosecco 

TORTA DI LIMONE / LIMONCELLO   9

Citroencrème taart met een glaasje limoncello

T.T.   8

Chocolade truffels van Tamminga (exclusief voor Da Gigi) 

PIZZA NUTELLA   10



Bibite
BIER

Peroni Nastro Azzurro (tap).   0,25l  3,2  

 0,5l  6,3

Peroni Libera 0,0% (fles)   3,5

Peroni Chill Lemon (Radler)   3,5

FRISDRANKEN

Diverse frisdranken.   2,6

 BIBITE 

Bibite

WATER

Aqua Minerale (Italiaans plat water)  0,25l 2,6 

 0,75l  5

Aqua Frizzante (Italiaans bruisend water)  0,25l  2,6 

 0,75l  5

KOFFIE & THEE

Espresso   2,5

Espresso Doppio   3,5

Espresso Corretto (+Grappa)   3,5

Espresso Macchiato   3

Café Lungo (koffie)   2,5

Cappuccino   3,5

Latte Macchiato   4

Café Fantasia (Irish/Italian/Spanish)   7,5

Thee   3

Verse muntthee of gemberthee   4

STERKE DRANK

Aperitief       V.a.  4,75

Likeuren       V.a.  3,75

Cognac       V.a.  5

Whiskey        V.a.  5

Vraag aan het bedienend personeel.




