
Soepen       
Mosterdsoep     € 5,50 

Met uitgebakken Parmaham en bosui 

Tomatensoep    € 5,50 

Tomatensoep met crème fraise en bosui  

 

Il Gusto planken 
Focaccia brood - kruidenboter    

2 personen € 5,-  4 personen € 9,75 

 

Luxe broodplank  
3 soorten focaccia brood met drie soorten smeersels  

2 personen € 6,50  4 personen € 12,95 

 

Plank Il gusto (Verschillende soorten kazen, vlees,- en vissoorten)  
Diverse lekkernijen met heerlijke dips! 

2 personen € 12,50  4 personen € 24,50 

          

Anti Pasti - Voorgerechten 

Carpaccio     €9,75      
Dun gesneden Ossenhaas met pijnboompitten Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, rucola en 

truffelmayonaise 

Vitello tonato    € 9,95 

Zacht gegaarde kalf lende met plakjes tonijn kappertjes, rode ui en tonijn-mayonaise 

Zalm- roulleaux    € 10,25 

Rosé gegaarde zalm met een krokant van Parmezaanse kaas en basilicum-mayonaise 

Geitenkaas Il Gusto   € 9,95 

Lauwwarme geitenkaas omwikkeld met Parmaham, balsamico op een frisse salade 



 

 

 

Maaltijdsalades 

 
Salade carpaccio     € 12,50 
Salade met dun gesneden Ossenhaas, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten en 

truffelmayonaise 

Salade zalm      € 12,50 

Salade met zacht gegaarde zalmfilet groene kruiden en basilicum dressing 

 

Salade geitenkaas     € 12,50 

Salade met lauwwarme geitenkaas zoetzure druiven, balsamico en walnoot 

 

Salade Tonijn        € 12,50 

Salade met dungesneden tonijn rode ui, kappertjes, olijven en tonijn-mayonaise 

 

 

 

 



Pasta’s 
Pasta Carpaccio        € 17,75 

Tagliatelle pasta met carpaccio van Ossenhaas, rode ui, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, 

Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en rucola 

Pasta Pollo        € 17,- 

Tagliatelle pasta gevuld met gegrilde kip, zongedroogde tomaat, ui, champignons, pijnboompitten,  

pestosaus en rucola          

Pasta Carbonara       € 14,75 

Tagliatelle pasta met gebakken pancetta, romige saus Parmezaanse kaas en rucola  

Pasta Vegatariana       €15,75 
Tagliatelle pasta met verschillende groentes, champignons, rode ui, paprika, Gorgonzola, groene 

pesto, Parmezaanse kaas en rucola 

Pasta zalm        € 17,75 

Tagliatelle pasta met gebakken zalm, rode ui pepers, wittewijnsaus en rucola  

Pasta Bolognaise Il Gusto  
Tagliatelle pasta met tomatensaus, gehaktballetjes, spek en groenten  € 15,50 

Lasagne         € 15,00 

Ovenheerlijke lasagne van rundergehakt tomaat en diverse groenten  

4 kazen lasagne        € 15,00 

Ovenheerlijke lasagne Gorgonzola, geitenkaas, Parmezaanse kaas, mozzarella, courgette en 

champignons 

 

                                                                       
 



 

Vleesgerechten             
 

Varkenshaas         €23,50 
Varkenshaas gevuld met duxelles omwikkeld met Parmaham  

Kalfsentrecote         € 23,25 
Malse kalfslende van de grill getrancheerd op een bedje van warme groenten   

Spareribs           € 22,50 
Malse Spareribs van de grill geserveerd met een barbecuesaus en knoflooksaus 

Biefstuk Il Gusto (Specialiteit van het huis)    € 24,50 

Biefstuk gebakken in de pan geserveerd op een bedje van warme groenten met een heerlijke jus! 

 

Voor speciale maandsuggesties vraag het aan één van onze medewerkers! 

 

Bij het hoofdgerecht wordt friet en salade geserveerd! 

Keuze saus: Jus, pittige jus, truffelsaus, champignonsaus, pepersaus, knoflooksaus en 

gorgonzolasaus  

      

Visgerechten 
Zalmfilet           € 22,- 

Zalmfilet uit de oven met tomaat en buffelmozzarella  

Zwaardvis           € 22,- 

Zwaardvis van de grill met limoen en gepofte paprikasaus  

 

 

    



 

     Pizza’s 

Pizza Margherita         € 9,00 

Tomaat, mozzarella, basilicum en rucola 

Funghi           € 10,00 

Tomaat, mozzarella, champignons en oregano 

Hawaii            € 10,00 

Tomaat, ham, mozzarella en ananas  

Pizza Quattro Stagioni         € 12,75 

Tomaat, mozzarella, champignon, paprika, salami, ham en rucola 

Pizza Quattro Formaggi        € 12,75 

Tomaat, mozzarella, gorgonzola, geitenkaas, Bourgogne en rucola 

Pizza Di Parma          € 13,75 

Tomaat, mozzarella, Parmaham, Parmezaanse kaas en rucola 

Pizza Carpaccio          € 15,00 

Tomaat, mozzarella, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, 

carpaccio, truffelmayonaise en rucola 

Pizza Il Gusto          € 13,75 

Tomaat, kip, gorgonzola pesto en rucola 

Pizza Gamberetto e Salmone        € 15,00 

Tomaat, mozzarella, gamba, zalm, chilipeper, knoflookolie en rucola 

Pizza Tonno          € 13,75 

Tomaat, mozzarella, tonijn, rode ui, kappertjes, zwarte olijven en rucola 

Pizza Salami          € 10,25 

Tomaat, mozzarella, salami en rucola 

Pizza Vegetariana         € 10,50 

Tomaat, mozzarella, rode ui, champignons, paprika, zwarte olijven, en rucola 

Calzone Carne           € 14,50 

Dubbelgevouwen pizza, gevuld met tomatensaus, mozzarella, ham, 

salami en pittige salami 

Calzone Vegetariana         € 14,50 

Dubbelgevouwen pizza, gevuld met tomaten, mozzarella, rode ui, 

paprika, champignons en gorgonzola 

Geitenkaas           € 14,50 

Tomaat, mozzarella, geitenkaas, honing, walnoot en 

zongedroogde tomaatjes en rucola 

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 

 

Vraag onze medewerkers naar de pizza van de maand!    € 12,75 

      

 



Voor onze vriendjes en 

vriendinnetjes! 

 

Bambino – Kinderpizza Margherita       € 5,00 

Tomaat, mozzarella (extra ingrediënten € 0,50)  

Bambino - Kinderpasta         € 6,50 

Tagliatelle pasta bereid met Bolognaise saus 

Spareribs           € 7,50 

Zoete spareribs geserveerd met frietjes, mayonaise en appelmoes 

Bambino kipnuggets (5 kipnuggets)        € 7,00 

Kipnuggets met frietjes mayonaise en appelmoes! 

 

Elk vriendje en vriendinnetje mag een cadeautje uitzoeken! 

 

Ppssttt… als het nou niet te druk is in de keuken kan je aan onze medewerkers vragen of je de pizza 

zelf mag maken met de kok!  

 

 

              

      



Desserts  

 

 

Tiramisu          € 8,50 

Huisgemaakte tiramisu met slagroom 

Il Gusto Dessert         € 7,25 

Panna cotta van room en mango met rood 

fruit, merengue en citroenijs 

Dame Blanche         € 6,50 

Vanille ijs (3 bolletjes) met slagroom en warme chocoladesaus 

Cheesecake al limone         € 7,00 

Cheesecake met rood fruit en citroen ijs 

Crostata della mamma         € 7,25  

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,- 

 

 

                                      


