
APERITIVO 

Alvast iets lekkers om te snoepen bij de borrel

Prosciutto
Crudo €8,90

Salami 
Salame Cremonese €7,90

Pecorino
Truffel, Peper en Pistache €9,50

Oliva 
Gemengde olijven €5,90

Pane
Mandje Italiaans brood met huisgemaakte tapenade €6,50

Bruschetta
Geroosterd brood met verse tomaat en knoflook (4 stuks)  €6,90

GUSTO
Kolperstraat 8

5211 KC Den Bosch
073-6104015

info@gusto-denbosch.nl 
www.gusto-denbosch.nl

Instagram Facebook @gustodenbosch

DESSERT

Tiramisu 
De klassieker met mascarpone, espresso, lange vingers, cacao

en uiteraard een scheutje amaretto.
Zeker weten dat dit je blij maakt €8,90

Torta Limoncello
Heerlijk fris, romig en uiteraard zelfgemaakt.
Dit wil je niet missen als afsluiting! €8,90

Gelato 
Een heerlijke verkoeling na het eten.

Vanille ijs met Amarena kersen en slagroom €6,90

Italian Coffee
Een koffie smaakt nog lekkerder met amaretto

en een grote dot slagroom €6,90

Cannoli
Proef de liefde uit Sicilië.

Een ambachtelijk opgerold koekje met een smakelijke creme vulling.
Ontdek onze verleidelijke smaken €1,75

Formaggio 
Uiteraard ook iets verrukkelijks voor de liefhebbers van een hartige afsluiting.

Plankje met diverse Italiaanse kazen €11,90

Digestive
Limoncello €4,50
Amaretto €5,00
Sambuca €5,00
Grappa €5,00



PASTA 

Wij gebruiken natuurlijk de beste pasta’s, zodat wij nog 
meer aandacht kunnen geven aan onze sauzen.

Bolognese
De klassieker, heerlijk vol van smaak, met rundergehakt, 

tomatensaus en een blaadje basilicum voor de liefde €16,90
Kleine portie €12,50

Carbonara 
Ook zo’n klassieker! Met pancetta, ei, parmezaan, 

pecorino, zwarte peper en uiteraard geen room! €16,90
Kleine portie €12,50

Scampi
Tagliatelle met gamba’s, knoflook, rode peper, citroen en 

olijfolie op een bedje van rucola €19,90
Kleine portie €14,50

Ravioli
Dagelijks maken wij vers gevulde pasta. En dat proef je!

Wij vertellen u graag waarmee wij vandaag de ravioli hebben gevuld. €19,90
Kleine portie €15,50

Vongole
Spaghetti met vongole (venusschelpen), knoflook, rode peper, tomaatjes, peterselie, 

olijfolie en witte wijn. Je eet je vingers erbij op! €19,90
Kleine portie €15,50

Lasagne 
Laag voor laag gemaakt, a la Bolognese €17,50

Kleine portie €13,50

BAMBINI
Voor de kids (met een leuke verrassing!)

Zuppa
Een kom verse tomaten- of courgettesoep met pesto en mascarpone €5,90

Spaghetti
Kinderportie spaghetti met pesto, tomatensaus of bolognesesaus €8,50

Naast deze gerechten zijn de kleine porties uitermate geschikt voor de bambini.

INSALATE

Alle salades worden geserveerd met Italiaans brood 
en huisgemaakte pestoboter.

Caprese 
Klassieke combinatie van buffelmozzarella met verse tomaat, 

basilicum, huisgemaakte pesto en olijfolie €14,90

Capra 
Salade met lauwwarme geitenkaas op een crouton 

parmezaan, kappertjes, zongedroogde 
tomaat, pijnboompitten, olijven en een lichtzoete 

balsamico-honingdressing €17,90
Kleine portie €13,90

Vitello 
Frisse salade met rosé gebraden kalfsvlees, een saus 

van tonijn, parmezaan, pijnboompitten, zongedroogde tomaat, 
olijven en appelkappertjes €18,90

Kleine portie €14,90

Carpaccio
De klassieker van dungesneden carpaccio di bresaola 

met rucola, parmezaan, zongedroogde tomaatjes, 
olijven, pijnboompitten en kappertjes €18,90

Kleine portie €14,90

Cesare 
Salade met little gem, rucola, kip, pancetta, gekookt ei, 

croutons, parmezaan, olijven, pijnboompitten en een heerlijk 
zachte caesardressing. Hier kom je voor terug! €18,90

Kleine portie €14,90

Gamba
Rijkelijk gevulde salade met lauwwarme knoflookgamba’s, 

citroenaioli, paprika, kappertjes en pijnboompitten. 
Afgemaakt met olijven en zongedroogde tomaatjes €19,90

Kleine portie €15,50

ANTIPASTI
Eigenlijk alles behalve pasta. Ideaal om te delen, 

tenzij je in je eentje komt of met mensen die je eigenlijk niet mag.

Vanaf 2 personen te bestellen:

Piccolo de Luxe 
Een waar festival van de allerlekkerste luxe antipasti tussen
vleeswaren en kazen. Gegarandeerd verrassend! €17,90 p.p.

Pesce 
Visplateau voor de echte zee-liefhebber met o.a. gerookte zalm, 

huisgemaakte tonijnsalade en knoflookgamba’s €17,90 p.p.

Carne 
Vleesplateau, rijkelijk gevuld met diverse soorten charcuterie 

zoals parmaham, salami en bresaola €16,90 p.p.

Vegetariano 
Combinatie van kazen, caprese, bruschetta en groenten €17,90 p.p.

Pane 
Een mandje versgebakken Italiaans brood €3,00

Huisgemaakte pesto en tapenade erbij +€3,50

Oliva 
Schaaltje gemengde olijven €5,90

Bruschetta
Geroosterd brood met verse tomaat en knoflook (4 stuks)  €6,90

Verde 
Gemengde Italiaanse salade met pijnboompitjes, zongedroogde tomaat, 

kappertjes, olijven en parmezaan. Lekker voor erbij! €7,90

Zuppa 
Verse zuppa pomodori (tomaat) of courgetti (die kun je zelf wel ontcijferen). 

Met mascarpone, pesto en Italiaans brood met pestoboter €8,50

VEGETARISCH

Veel van onze producten bevatten allergenen, 
met vragen kunt u terecht bij onze medewerkers


