vegetarisch
op aanvraag vegetarisch mogelijk
wijnsuggestie, zie wijn- of
drankenkaart

A F F E T TAT I

vleeswaren

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 50 gram 5,95 /
Mooie gerijpte salami met stukjes truffel
Salame strolghino di culatello 50 gram 5,95 /
Prachtige zachte salami van het beste stukje van de ham
Prosciutto di San Daniele 75 gram 8,75 /
Eén van de beroemdste hammen van Italië. Weinig zout en
daardoor heel zacht van smaak.
Coppa di Parma 50 gram 6,75 /
Gedroogde ham van het beste deel van de varkensschouder

PA S TA e S E C O N D I

Melanzane alla parmigiana / ovenschotel met aubergine,
tomaat, mozzarella en parmezaan 15,00
Girasole (ravioli gevuld met ricotta en basilicum) met
kerstomaten, saus van kerstomaten en ricotta 19,75
Tagliatelle met stoof van kalfswang, groene asperges,
sinaasappel en pecorino 20,50
Saffraanrisotto met doperwten, parelhoen, pistache, dragon,
waterkers en citroen 21,75
Spaghetti alle vongole, met knoflook, rode peper, olijfolie,
peterselie en pangrattato 20,00
Bucatini met tonijn, ‘nduja, olijven, rode ui en kappertjes 20 ,50

CONTORNI
A N T I PA S T I

hoofdgerechten

bijgerechten

voorgerechten

Gefrituurde geitenkaas met salade van groene asperges,
peultjes, mais, lente-ui, kervel en dragon-vinaigrette 10,00
Burrata met wortel-vadouvan-puree, bospeen,
krokante polenta, zoetzure sjalot en postelein 11,25
Salade van rode biet met tomaten, pistache en avocado 10,25
Bruschetta met doperwtencrème, ricotta, bresaola en
gedroogde tomaat 10,75
Kalfstartaar met parmezaan, piccalilly-mayonaise,
polenta-chips en zoetzure sjalot 12,95
Carpaccio di manzo / dungesneden rundvlees met citroen,
olijfolie, rucola en parmezaan 12,95
Buffelmozzarella met ansjovis, groene asperges,
krokante kappertjes en citroen 12,50
Krokante octopus met inktvis-aioli, crème fraîche,
rode-peper-jam en verse kruiden 13,75
Vitello tonnato / dungesneden kalfsvlees met
tonijnmayonaise, ei en rucola 12,95
Roodbaarstartaar met crème fraîche, zoetzure komkommer,
radijs, waterkers en komkommer-mierikswortelgelei 12,50
Gebakken dorade met een salade van rode quinoa, doperwten,
granaatappel, kropsla en bergamot-kropsla-vinaigrette 12,25
Antipasti misti / Vier kleine creatieve gerechtjes 12,95

*******************************************
Zondagse Italiaanse Lunch
Kom ook eens jezelf en je familie en vrienden laten verwennen
tijdens onze Zondagse Italiaanse Lunch. Kijk op gustorotterdam.nl/zondagse-lunch voor meer info.

Tafelwater
In Gusto hebben we een water-filtersysteem, waaruit we heerlijk
gekoeld plat en bruisend water tappen. Per fles 1,60 euro

Insalata mista / gemengde groene salade 2,85
Insalata di pomodori / tomatensalade 3,65
Insalata di rucola e radicchio / rucola- en radicchio-salade 3,65
Focaccia / huisgemaakt brood (2 stuks) 1,75

PIZZA

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

Frutti di mare / kerstomatensaus, krab, garnalen, vongole,
inktvis en verse tonijn 18,50
Margherita / tomatensaus, mozzarella, kerstomaten
en basilicum 9,95
Straccotto / crème fraîche, prosciutto cotto,
groene asperges en oregano 13,75
Montanara / tomatensaus, mozzarella, salsiccia,
champignons en venkelzaad 12,75
Tonno / tomatensaus, buffelmozzarella, tonijn, ansjovis,
knoflook, rode peper, oregano en verse tomaat 14,50
Zucchine e mozzarella / buffelmozzarella, pijnboompitten,
tomatenpesto, geroosterde courgette, ricotta en basilicum 13,75
Gusto / tomatensaus, aubergine, kerstomaten,
olijven en buffelmozzarella 14,25
Guanciale / mozzarella, guanciale (wangspek), rode ui,
provolone, citroen, rucola en pijnboompitten 14,25
Aglio, olio e peperoncino / tomatensaus, mozzarella,
knoflook, rode peper, prosciutto crudo en parmezaan 14,50
Peperonata e gorgonzola / tomatensaus, paprika,
gorgonzola, maanzaad en gebakken knoflook 14,50
Calzone / dubbelgevouwen pizza met kerstomatensaus,
broccoli, ricotta, basilicum en crescenza 13,75
Gamberetti e granchio / tomatensaus, mozzarella, garnalen,
krab, citroen, kerstomaten en krokante venkel 14,95
Montebianco / tomatensaus, mozzarella, mascarpone,
kerstomaten en 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

