Voorgerechten
Soepen
Mosterdsoep met uitgebakken Parmaham
€ 5,25
Kerriesoep met gebakken gamba’s en rijst
€ 5,25
Tomatensoep met crème fraîche en pesto
€ 5,25

Diverse Planken
Il Gusto broodplank
Diverse broodsoorten en bruschetta geserveerd met knoflookboter, pesto
& tapenade.
Kleine plank € 6,00 Grote plank € 11,50
Il Gusto visplank
Diverse vissoorten geserveerd met een broodje.
€ 9,75 per persoon
Il Gusto vleesplank
Diverse vleessoorten geserveerd met een broodje.
€ 9,75 per persoon
Il Gusto kaasplank
Diverse kaassoorten geserveerd met een broodje.
€ 9,75 per persoon
Il Gusto combiplank
Combinatie van onze kaas, vlees,- en vissoorten
geserveerd met een broodje.
€ 9,75 per persoon

Antipasti
Vitello Tonnato
Gebraden kalfsvlees met een tonijnmayonaise, kappertjes en rucola.
€ 10,50
Carpaccio
Carpaccio van ossenhaas, truffel, pijnboompitten, balsamico crème en
rucola.
€ 10,50
Burrata a la Il Gusto
Burrata geserveerd met Parmaham, tomaat en basilicumsaus.
€ 10,50
Gerookte zalm
Gerookte zalm geserveerd met een salade van rivierkreeftjes met een
crème van bieslook
€ 11,00
Trio van vis
Coquilles, tonijn en gerookte makreel geserveerd met truffelmayonaise
€ 11,00
Surf en Turf
Een duo van gebakken gamba’s & gemarineerde ossenhaas
€ 11,00

Hoofdgerechten
Vleesgerechten van de houtskoolgrill
Rib Eye
Gegrilde rib eye (300 gram) geserveerd met huisgemaakte knoflookboter en
chimichurri
€24,00
Eye end Steak
Gegrilde eye end steak met mosterd en gekarameliseerde basterdsuiker
€ 19,75
Spareribs (zoet en/of pittig)
Gegrilde spareribs geserveerd met barbecue-mosterdsaus en huisgemaakte
knoflooksaus
€19,75
Kalfsoester en varkenshaasmedaillon
Duo van kalfsoester en varkenshaasmedaillon met een duxelles van
paddenstoelen, gegratineerd met Gorgonzola en Parmezaanse kaas
€ 22,50
Lamsfilet en lamskotelet
Duo van gegrilde lamsfilet en lamskotelet geserveerd met een jus van honing en
rozemarijn
€ 23,50
Mixed grill
Een combinatie van spareribs (300 gram), varkenshaas, kipfilet & biefstuk
geserveerd met huisgemaakte knoflook,- en pepersaus.
€ 23,75

Visgerechten van de houtskoolgrill
Zeebaarsfilet
Gegrilde zeebaarsfilet geserveerd met een crème van zoete aardappel en een
chutney van venkel en tomaat.
€ 19,75
Zalmfilet
Gegrilde zalmfilet met een kruidenkorst, rucola, gedresseerd met
tomaat balsamico en kruidenolie
€ 19,25
Heilbotfilet
Gegrilde heilbotfilet geserveerd met ansjovis en kappertjes gedresseerd in een
witte wijnsaus
€ 20,75

Vegetarische gerechten van de houtskoolgrill
Portobello
Portobello gevuld met cherrytomaat, pijnboompitten, basilicum gegratineerd
met Gorgonzola
€ 16,75
Supplì bianco
Risottoballetjes geserveerd met gegrilde groente en pepersaus
€ 16,75
* Alle vlees, vis & vegetarische gerechten worden geserveerd met diverse
seizoensgroenten en friet.

Pasta’s
Pasta Pollo
Pasta gevuld met kip ,cherrytomaat, champignons, ui, pijnboompitten, pesto en
rucola.
€ 12,75
Pasta Carbonara
Pasta carbonara met pancetta, pecorino romano en ei.
€ 12,75
Pasta Gamberetto e Salmone
Pasta met gebakken gamba’s, zalm, chilipeper bereid in een knoflookolie
€ 16,75
Pasta Carpaccio
Pasta carpaccio gevuld met kappertjes, rode ui, zongedroogde tomaten en
rucola gedresseerd met een truffelmayonaise
€ 14,75
Pasta Spinaci
Pasta spinazie geserveerd met geitenkaas, walnoot en shiitake
€ 13,75
Pasta Aglio olio
Pasta bereid in knoflook met rode peper en verse kruiden
€ 12,75
Pasta Bolognaise
Pasta Bolognaise bereid op traditionele wijze
€ 11,50

Pizza’s
Pizza Margherita
Tomaat, mozzarella, basilicum en rucola
€9,00
Pizza Quattro Stagioni
Tomaat, mozzarella, champignon, paprika, salami, ham en rucola
€ 12,75
Pizza Salami
Tomaat, mozzarella, salami en rucola
€ 10,25
Pizza Quattro Formaggi
Tomaat, mozzarella, Gorgonzola, geitenkaas, ricotta en rucola
€ 12,75
Pizza Tonno
Tomaat, mozzarella, tonijn, rode ui, kappertjes, zwarte olijven en rucola
€ 12,25
Pizza Vegetariana
Tomaat, mozzarella, aubergine, courgette, paprika en rucola
€ 11,25
Pizza Hawaii
Tomaat, mozzarella, ham en ananas
€ 9,75
Pizza Gamberetto e Salmone
Tomaat, mozzarella, gamba, zalm, chilipeper, knoflookolie en rucola
€ 13,75
Pizza Di Parma
Tomaat, mozzarella, Parmaham, Parmezaanse kaas en rucola
€ 12,75

Pizza Quattro Carni
Tomaat, mozzarella, salami, ham, spek en Italiaanse ham
€ 15,00
Pizza Carpaccio
Tomaat, mozzarella, carpaccio, truffelmayonaise en rucola
€ 14,25
Pizza Il Gusto
Tomaat, kip, gorgonzola pesto en rucola
€ 12,25
Pizza Napoli
Tomaat, mozzarella, kappertjes, ansjovis en rucola
€ 11,25
Pizza con Tartufo e Olive
Tomaat, mozzarella, truffel, champignons, zwarte olijven en rucola
€ 13,75

Voor de bambino’s
Tagiatelle bolognaise + leuke verrassing
€ 5,75
Bambino pizza margherita + leuke verrassing
€ 5,00
Patat met frikandel + leuke verrassing
€ 6,75
Patat met kroket + leuke verrassing
€ 6,75
Patat met kipnuggets + leuke verrassing
€ 6,75

Nagerechten
Huisgemaakte tiramisu
€ 7,50
Zuppa Inglese
Zuppa Inglese met framboos en witte chocolade ijs
€ 6,75
Scroppino
Luchtig geslagen citroenijs, prosecco & Vodka
€ 6,75
Cannolo Siciliano
Cannolo gevuld met chocolademousse
€ 7,25
Panna cotta
Panna cotta met amerena kers
€ 6,75
Grand dessert
Proeverij van diverse soorten ijs en lekkernijen
€ 7,25
Kinderijsje
Kinderijsje met verrassing voor onze bambino’s
€ 4,50
Voor reserveringen, feesten en partijen kunt u ons bereiken via
www.dinercafeilgusto.nl
info@dinercafeilgusto.nl
Telefoonnummer: 0528-854727

