vegetarisch
op aanvraag vegetarisch mogelijk
wijnsuggestie, zie wijnkaart

A F F E T TAT I

PA S TA e S E C O N D I

Affettati misti di Gusto (vanaf 2 personen) p.p. 13,50
Selectie van vleeswaren met buffelmozzarella, suppli, olijven,
balsamico-uitjes en diverse soorten huisgemaakt brood
Salame tartufo di Bernardini 50 gram 5,75 / Mooie gerijpte
salami met stukjes truffel
Salame strolghino di culatello 50 gram 5,75 /
Prachtig gemaakte zachte salami van de beroemde
hammenmeester Massimo Spigaroli uit Pallavicina
Prosciutto di San Daniele (uit Friuli, 20 maanden op het
bot gerijpt) 75 gram 8,00 / Eén van de beroemdste hammen
van Italië. Weinig zout en daardoor zoetig van smaak
Coppa di Parma (16 maanden gedroogd) 50 gram 6,50 /
Gedroogde ham van het beste deel van de schouder van
het varken

Risotto di parmigiano e funghi 19,50 /
Parmezaanrisotto met gebakken paddenstoelen * 9
Ravioli di zucca 17,50 / Pompoenravioli met
salieboter, pecorino en cantuccini * 7
Tagliatelle alla carbonara 16,50 /
Tagliatelle alla carbonara op traditionele wijze * 12
Pappardelle con guancia di vitello 19,75 / Pappardelle met
gestoofde kalfswang, knolselderij en hazelnoot * 14
Spaghetti con conchiglie 19,50 / Spaghetti met vongole,
kokkels, huisgedroogde kerstomaatjes en saffraansaus * 8
Bucatini con pesce spada 19,50 / Bucatini met
zwaardvis, cavolo nero en ansjovis * 7

CONTORNI
A N T I PA S T I
Tagliata di tonno 15,50 / Tagliata van verse tonijn met
buffelmozzarella, jonge broccoli en ansjovisvinaigrette * 4
Bruschetta con gorgonzola e portobello 9,75 /
Bruschetta met gorgonzola dolce en gebakken portobello * 12
Anatra croccante con zucca 11,50 / Krokant gebakken
eend met pompoenpuree, truffelmayonaise en in bruin bier
gemarineerde sjalotten * DeRinaldi (bier)
Sardine con limone arrosto 9,50 / Italiaanse sardienen met
geroosterde citroen, verse kruiden en knoflook-chili-olie * 8
Burrata con lenticchie
12,25 / Burrata met belugalinzen,
geroosterde radicchio, Coppa di Parma en walnoten * 7
Carpaccio di manzo 12,50 / Dungesneden rundvlees met
citroen-olijfolie, rucola en parmezaan * 13
Insalata di verdure arrostite
9,95 / Salade van
geroosterde ‘vergeten groenten’ met buffelricotta * 4
Vitello tonnato 12,50 / Dungesneden kalfsvlees met
tonijnmayonaise, ei en rucola * 7
Gamberi nella pancetta 11,50 / Gamba’s in pancetta met
gepofte paprika, prei en rucola-rode-peper-vinaigrette * 7
Sedano rapa soffiato 9,25 / Gepofte knolselderij met
krokante kippenlever en rode-uiencompote * 12
Zuppa di castagna 7,50 /
Romige kastanjesoep met pompoenpuree
Antipasti misti
12,50 / Vier kleine creatieve gerechtjes * 1

*******************************************
Wijnen per glas
In Gusto serveren we 17 verschillende wijnen per glas.
Op de wijnkaart staat vermeld welke dat zijn.

Water: In Gusto hebben we een water-filtersysteem. Hiermee
voorkomen we vervuilend transport en onnodig verbruik van
glas. Wij kunnen uit deze installatie heerlijk gekoeld plat en
bruisend water tappen. Per fles 1,50 euro.

Insalata mista 2,75 / gemengde groene salade
Insalata di pomodori 2,75 / tomatensalade
Insalata di rucola e radicchio 2,75 / rucola- en radicchiosalade
Focaccia 1,00 / huisgemaakt brood (2 stuks)

PIZZA

Alle pizza’s kunnen een maatje kleiner worden besteld (-Ä 2,50)

Del mese Pizza van de maand
14,50 /
tomatensaus, buffelmozzarella, pikante salami, ansjovis,
rode ui, knoflook en rode peper
Margherita 9,50 / tomatensaus, mozzarella,
kerstomaten en basilicum
Marinara 9,50 / tomatensaus, kerstomaten, knoflook en oregano
Salame 11,75 / tomatensaus, mozzarella, rode peper en
Toscaanse salami
Tonno e cipolle 12,50 / tomatensaus, mozzarella, tonijn,
rode ui, knoflook en rode peper
Zucchine e mozzarella 13,50 / buffelmozzarella,
geroosterde courgette, pesto van zongedroogde
tomaten, pijnboompitten, ricotta en basilicum
Gusto 12,75 / tomatensaus, aubergine, kerstomaten,
olijven en buffelmozzarella
Caprino 12,50 / mozzarella, zongedroogde tomaat, tijm,
aardappel, pancetta en Italiaanse geitenkaas
Aglio, olio e peperoncino
13,75 / tomatensaus, mozzarella,
knoflook, rode peper, prosciutto crudo en Parmezaanse kaas
Quattro formaggi 13,50 / tomatensaus, Taleggio,
Parmezaanse kaas, fontina en gorgonzola
Calzone 13,50 / dubbelgevouwen pizza met spinazie,
pikante salami, ricotta en Raschera
Gamberetti e granchio 13,50 / tomatensaus, mozzarella,
garnalen, krab, citroen, kerstomaten en krokante venkel
Montebianco 13,75 / tomatensaus, mozzarella, mascarpone,
kerstomaten en prosciutto crudo

Gusto is 7 dagen per week open. De bar vanaf 15.00 uur en de keuken vanaf 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op onze website www.gusto-rotterdam.nl

bijgerechten

Heeft u een allergie?
Meld het ons

