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Gigi by Zoff brengt Italië uit 
de jaren '50 naar Leuven
Massimiliano Ciofi is in Leuven alom gekend als zaakvoerder van restaurant Zoff. Recent opende hij 
tegenover zijn zaak in de Mechelsestraat nu ook ‘Gigi’, een nieuwe Italiaanse winkel. Handelen ging 
langs in deze ‘catchy Italian store’ en waande zich meteen op vakantie in Italië. 

Massimiliano, Max voor de vrienden, 
vormt reeds lange tijd het gezicht van 
Zoff. Deze plek profileert zich noch als pas-
tahuis, noch als klassiek Italiaans restau-
rant, maar wel als een hippe plaats om te 
ontbijten, te lunchen en te aperitieven. 

Massimiliano en zijn partner Graziella 
Battikha, ook werkzaam bij Zoff, zijn zicht-
baar trots op hun nieuwe spruit. We vroe-
gen aan Massimiliano hoe het allemaal 
begonnen is.

“Gigi ligt duidelijk in het verlengde van 
Zoff. Met het vrijgekomen pand recht te-
genover Zoff, brak het goede moment aan 
om Zoff verder uit te breiden.” 

Massimiliano vertelt dat klanten hem 
vaak vroegen waar men de producten van 
Zoff kon kopen. Nu kan men dus bij Gigi 
alle ingrediënten vinden om zelf Italiaanse 
gerechten klaar te maken.“Je vindt bij ons 
niet alleen de producten, maar vooral 
emotie en passie voor alles wat Italië is!” 

Enthousiast vervolgt hij dat je bij Gigi niet 
enkel de lekkerste limoncello koopt, maar 
dat je bij hen ook de juiste citroenen vindt 
om zelf de beste limoncello te maken. 
“Wij geven het juiste recept mét de juiste 
ingrediënten.”

Koekjes

In het uitgebreide assortiment treffen we 
een hele reeks ontbijtkoekjes aan, evenals 
diverse kazen en vleeswaren, grappa’s en 
wijnen, (zoutarm) Italiaans brood, verse 
groenten en fruit, glutenvrije producten. 
Te veel om op te noemen, ga gewoon 
even zelf kijken en geniet. We lieten ons 
verleiden door de mini ciabatta’s, olijfolie 
uit Ligurië, een hammetje van mortadella 
en een fles limoncello. Het dient gezegd: 
goedkoop is het niet, maar de kwaliteit en 
de smaak van deze producten bevielen 
ons zeer.

Ook de inrichting van de winkel verdient 
een pluim. De jaren ’50 staan centraal bij 
Gigi. Massimiliano brengt hiermee een 
duidelijke ode aan de generatie van zijn 
ouders, in het bijzonder aan zijn vader die 
een Italiaanse mijnwerker was in Limburg. 

De zaakvoerder refereert dan ook aan zijn 

afkomst en heeft de sfeer van een winkel-

tje in een onooglijk klein Zuid-Italiaans 

dorpje perfect weten over te brengen: me-

lancholische Italiaanse muziek, oude fa-

miliefoto’s aan de muur, waslijn in het 

koertje, winkel volgepropt met etenswa-

ren én charmante winkeljuffrouw. Vanessa 

Ceccon, oorspronkelijk afkomstig uit het 

Italiaanse Veneto, zal iedere Leuvenaar 

bekoren met haar authenticiteit en vrien-

delijkheid. 

Om af te sluiten nog een laatste wist-je-

datje, eentje om het af te leren: de namen 

van beide zaken, Zoff en Gigi, verwijzen 

naar de Italiaanse voetballers Dino Zoff en 

Gigi Buffon. Daarmee ken je het volledige 

verhaal en je kan er van op aan dat alles 

hier klopt: de keuze van de producten, de 

muziek, de inrichting, de sfeer en de be-

diening. Spring eens binnen en oordeel 

vooral zelf.
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