vegetarisch
op aanvraag vegetarisch mogelijk
wijnsuggestie, zie dranken- en wijnkaart

VLEESWAREN

HOOFDGERECHTEN

Affettati misti di Gusto (vanaf 2 personen) p.p. 13,75
Selectie van vleeswaren met buffelmozzarella, suppli, olijven,
balsamico-uitjes en diverse soorten huisgemaakt brood
Salame tartufo di Bernardini 50 gram 5,95 /
Mooie gerijpte salami met stukjes truffel
Salame strolghino di culatello 50 gram 5,95 /
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 8,75 / Eén van de beroemdste hammen
van Italië. Weinig zout en daardoor zoetig van smaak
Coppa di Parma (16 maanden gedroogd) 50 gram 6,75 /
Gedroogde ham van het beste deel van de schouder van
het varken

Fusilli, groene kruidenpesto, aardappel, broccoli,
pistache, ricotta 17,25 * 13
Spinazie risotto, geitenkaas, knoflookcroutons,
pijnboompitten 18,50 * 9
Spaghetti, runderbavette, roomsaus, artisjokken,
venkel 22,50 * 12
Strozzapreti, stoof van Ibericowang in bruin bier, knolselderij,
kastanjes, Parmezaan 21,00 * 13
Krab tortelone, citroen, kokkels, krabsaus 21,75 * 11
Tagliatelle, kabeljauwfilet, scampies, prei,
vadouvan jus 21,00 * 6

VOORGERECHTEN
Bruschetta, aubergine tartaar, stracciatella-mozzarella,
hazelnoot, aceto 9,75 * 13
Gekonfijte knolselderij, rood-witlof salade, peer,
blauwe kaas crumble 8,75 * 11
Gepofte pompoen, spinazie, portobello, ricotta crumble,
krokante rode uien en hazelnoten 10,95 * 7
Licht gerookte eendenborst, geroosterde bieten,
pistache-ricotta, mandarijn vinaigrette 12,50 *11
Buffelmozzarella, San Daniele, gefrituurde flower-sprouts,
aceto 12,75 * 8
Gebrande pijlstaart inktvis-salade, venkel, schaaldierensinaasappel dressing 10,80 * 13
Gepofte knolselderij, tonijn-tagliata, bundelzwam, shitake,
enoki, aardappelchips, cepes-mayonaise 14,00 * 9
Carpaccio di manzo, rundvlees, citroen-olijfolie, rucola,
Parmezaan 12,95 * 11
Geroosterde mini bloemkool, bloemkoolcrème,
ansjovis-olie, Parmezaan, pastinaak chips. 12,75 * 7
Vitello tonnato, kalfsvlees, tonijnmayonaise, ei, rucola 12,95 * 7
Antipasti misti Vier kleine creatieve gerechtjes 12,95 * 3

*******************************************
Zondagse Italiaanse Lunch
Kom ook eens jezelf en je vrienden of familie laten verwennen
tijdens onze Zondagse Italiaanse Lunch. Elke laatste zondag van
de maand
Kijk op gusto-rotterdam.nl/zondagse-lunch voor meer info.

Water
In Gusto hebben we een duurzaam waterbeleid. Daarom hebben
we geïnvesteerd in een water-filtersysteem, waaruit we heerlijk
gekoeld plat en bruisend water tappen.
Per fles 1,50 euro.

BIJGERECHTEN
Gemengde groene salade 2,85
Tomatensalade 3,65
Rucola- en radicchio-salade 3,65
Huisgemaakt focaccia brood (2 stuks) 1,75

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

Pizza van de maand, crème fraîche, cherrytomaten, bresola,
ricotta, rucola, pijnboompitten, olijfolie, aceto 14,50
Margherita, tomatensaus, mozzarella,
kerstomaten, basilicum 9,95
Marinara, tomatensaus, kerstomaten, knoflook, oregano 9,95
Salame, tomatensaus, mozzarella, rode peper,
Toscaanse salami 12,75
Tonno e cipolle, tomatensaus, mozzarella, tonijn,
rode ui, knoflook, rode peper 13,75
Zucchine e mozzarella, buffelmozzarella, pijnboompitten,
geroosterde courgette, tomaten-pesto,
ricotta en basilicum 13,75
Gusto, tomatensaus, aubergine, kerstomaten,
olijven, buffelmozzarella 14,25
Caprino, mozzarella, zongedroogde tomaat, tijm, aardappel,
pancetta, Italiaanse geitenkaas 13,25
Aglio, olio e peperoncino, tomatensaus, mozzarella, knoflook,
rode peper, prosciutto crudo, Parmezaanse kaas 14,50
Quattro formaggi, tomatensaus, Taleggio,
Parmezaanse kaas, Raschera, gorgonzola 14,50
Calzone, dubbelgevouwen pizza, tomatensaus, radicchio,
pikante salami, champignons, Provolone kaas 14,00
Gamberetti e granchio, tomatensaus, mozzarella, garnalen,
krab, citroen, kerstomaten, krokante venkel 14,95
Montebianco, tomatensaus, mozzarella, mascarpone,
kerstomaten, prosciutto crudo 14,50

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

Heeft u een allergie?
Meld het ons

