
Antipasti/Voorgerechten
Pane & Burro  4,50
Stokbrood met kruidenboter                                                                                                                          

Pane con tre salse  5.75
Stokbrood met groene pesto, rode pesto en aioli

Zuppa al Pomodoro/Tomate soep 5.50
Vers gemaakte tomatensoep met pesto en crème fraiche

Zuppa alla mostarda/ Mosterdsoep 5.50
Heerlijke vers gemaakte mosterdsoep 

Antipasti carne/vlees
Carpaccio 9.75
Flinterdun gesneden ossenhaas met truffel-mayonaise, 
pijnboompitten, zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas en 
verse rucola

Antipasto italiano 11,-
Heerlijke verse italiaanse producten oa.
Vleeswaren zoals Parmaham, Salame Milano, Pancetta,
kaassoorten zoals Parmezaanse kaas, Gorgonzola, geitenkaas,
verse bruschetta en olijven

Vitello Tonnato 11.75
Smaakvolle kalfs- en tonijnfilet met zout, peper, olijfolie, 
balsamico en kappertjes

Antipasti pesce/vis
Carpaccio al Salmone 9.75
Flinterdun gesneden zalm carpaccio met kappertjes, 
Parmezaanse kaas, verse rucola en balsamico

Insalata Di Tonno 10.25
Heerlijke tonijnfilet met zout, peper, olijfolie,  kappertjes, 
rucola en balsamico

Gamberetti/ Gebakken garnalen   9.50
Prachtig rosé gebakken garnalen in knoflook met 
zongedroogde tomaat, rode ui en wijn 

Antipasti vega
Funghi trifolati/Gebakken champignons 8.25
Lekker gebakken champignons in knoflook,  zongedroogde 
tomaat, rode ui en wijn

Insalata Vegetariana 8.25
Fantasie van de chef

Tavola Il Gusto/Plank
Carne Vlees 2 pers 15,- 4 pers 28,-

Pesce Vis 2 pers 15.- 4 pers 28,-

Vegetariana Vegetarisch 2 pers 11,- 4 pers 21.-

Pasta’s
keuze tussen Tagliatelle of Penne

Carbonara 14.75
met romige saus, pancetta spek en Parmezaanse kaas

Carpaccio 16.75
met carpaccio van ossenhaas, rode ui, zongedroogde tomaat, 
pijnboompitten, parmezaanse kaas, rucola en truffel mayonaise

Al salmone 16.75
met zalm en garnalen in romige witte wijnsaus 

Alle Vongole 17.50 
met venusschelpen, witte wijn, peper, peterselie en knoflook

Vegetariana dello chef 14.75
met verse broccoli, champignons, paprika, gorgonzola, groene 
pesto, zongedroogde tomaat en rode ui

Alla Bolognese  della casa 14.75
met heerlijk verse bolognese saus

Lasagna al Forno Classica 14.75
Traditionele lasagna met bolognese saus en Parmezaanse kaas

Lasagna al Forno vegetariana 14.75
Vegetarische lasagna met seizoensgroente en Parmezaanse 
kaas



Deze hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade

Spareribs 21.75
Super malse ribs ( zoet of pittig) geserveerd met knoflooksaus, 
Smokey Joe saus

Spiedini / spies 22.50
Italiaanse spies met stukjes varkenshaas, stukjes rundvlees, 
verse paprika, rode ui en champignons

Bistecca/ biefstuk  23.50
Gegrilde biefstuk, lekker mals zoals u hem bereid wilt hebben

Vitello/Kalf 22.50
Malse kalfsfilet, gegrild volgens Italiaans recept

Cervo/Herte 24.50
Smaakvolle mals gegrilde hertenribben

Costata di Maiale 23.50
Gegrilde varkenssteak, mals en rijk gekruid 

Bij elk vlees gerecht is een ruime keuze van sauzen; 
peperoom saus, gorgonzola saus en jus van rozemarijn

Deze hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade

Salmone forno 22.25
Zalm uit de oven, heerlijk oud recept van de chef 

Pesce Spada 22.50
Lekkere zwaardvis bereid met witte wijn, citroen, olijfolie en 
balsamico

Cozze Tradizionali   18.50
Heerlijke mosselen bereid met witte wijn en fijngesneden 
groenten

Secondi di Carne / Vlees gerechten

Secondi di Pesce/Vis Gerechten 

Pizza Margherita* 9,00
Tomaat, mozzarella, basilicum en oregano 

Salami  10,00
Tomaat, mozzarella en salami

Funghi* 10,00
Tomaat, mozzarella, champignons en oregano

Hawaii  10,00
Tomaat, mozzarella, ham en ananas

Vegetariana*  11,75
Tomaat, mozzarella, rode ui, champignons, paprika en zwarte 
olijven

Piccante 13,75
Tomaat, mozzarella, pittige salami, pepers, paprika en pittige 
tomatensaus

Pizza Quattro Stagioni  13,75
Tomaat, mozzarella, champignons, paprika, salami en ham 

Quattro Formaggi*  13,75
Tomaat, mozzarella, gorgonzola, geitenkaas en Parmezaanse 
kaas

Calzone Carne 14,50
Dubbelgeklapte pizza, gevuld met tomaten, mozzarella, ham, 
salami en pittige salami

Calzone Vegetariana* 14,50
Dubbelgeklapte pizza, gevuld met tomaten, mozzarella, rode ui, 
paprika, champignons en gorgonzola

Al Tonno  14,50
Tomaat, mozzarella, tonijn, rode ui en zwarte olijven 

Geitenkaas* 14,50
Tomaat, mozzarella, geitenkaas, honing, walnoot en 
zongedroogde tomaatjes

Carbonara 15,00
Tomaat, mozzarella, spek, ui en ei

Quattro Carni (specialiteit van het huis)  15,00
Tomaat, mozzarella, salami, spek, ham en pittige salami 

Di Parma  15,00
Tomaat, mozzarella, Parmaham, Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaatjes en pijnboompitten

Carpaccio  15,00
Tomaat, mozzarella, carpaccio, zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en rucola

Gambaretto e Salmone  15,00
Tomaat, mozzarella, gamba’s, gerookte zalm en pepers

PIZZA’S Dessert
Tiramisu’ 8.50
Huisgemaakte tiramisu’met slagroom

Il Gusto Dessert 7,25
Panna cotta: Italiaans nagerecht van room en mango met rood 
fruit, merengue en citroenijs

Dama bianca 6,50
Vanille ijs (3 bolletjes) met slagroom en warme chocoladesaus

Cheesecake al limone 7,-
met rood fruit en citroen ijs

Crostata della mamma 8,00
Korstdeeg met verse aardbei en vanille ijs

Scroppino 6,50
Champagneglas gevuld met luchtig geslagen citroenijs, 
limoncello en vodka

Grande dessert
Proeverij van onze nagerechten  2 pers  15,- 4 pers  25,-

Kindermenu
Bambino - Kinderpizza 5,00
Tomaat, mozzarella

Bambino - Kinderpasta 6,50
Bereid met bolognese saus

Spareribs 8,00
Spareribs geserveerd met frietjes, mayonaise en appelmoes

Pollo bambino 8,50
Kippenvleugeltjes plus patat

Kipnuggets 8,50
Kipnuggets plus patat


