Wijn- en aperitivokaart Gusto
Beste gast van Gusto,
Met het samenstellen van onze wijnkaart hebben we geprobeerd een zo breed
mogelijk spectrum aan smaken, gebieden en druiven voor u aan te bieden.
Al onze wijnen zijn afkomstig uit Italië. Bij de keuze is onze voorkeur uitgegaan
naar wijnhuizen met een bio-keurmerk. Deze wijnen staan vermeld met een
-symbool. Een bio-keurmerk is voor een wijnboer een kostbare investering
en met name voor de kleine wijnboer niet altijd haalbaar. Veel van onze
wijnen zijn daarom wel biologisch maar hebben (nog) niet het bio-keurmerk
Door het bezoeken van de wijngaarden en het praten met de wijnboer zijn wij
er van overtuigd dat wij een bewuste wijnkaart in huis hebben met juweeltjes
van wijnen.
De duurste wijnen van de wijnkaart hebben wij proefbaar gemaakt door de
aanschaf van een wijntapsysteem. Hierin kunnen open wijnen langere tijd in
bewaard worden. Deze wijnen zijn per glas verkrijgbaar. Ik hoop dat we uw
culinaire beleving in Gusto hiermee kunnen vergroten.
Na het wijnaanbod in deze kaart hebben we een pagina met een uitgebreid
assortiment grappa’s. Na het diner kunt u aan tafel of aan de bar genieten van
een lekker glas. Natuurlijk hebben we ook een uitgebreid aanbod aan andere
dranken, waaronder onze zelfgemaakte limoncello die u natuurlijk niet mag
overslaan.
Naast onze wijnkaart bieden wij u op de laatste twee pagina’s een selectie
hapjes aan die u alleen bij de bar kunt bestellen.
Vanaf 2 november kunt u op elke openingsdag in Gusto tussen 16.00 en 18.30
uur terecht voor een aperitivo. Onder het genot van een drankje kunt u dan
een keuze maken uit een klein buffet met diverse aperitief hapjes. Leuk voor
een bedrijfsborrel maar natuurlijk ook heerlijk om samen van te genieten.

Bianco – Prosecco

wijnen per glas

Matiú Prosecco di Conegliano
Heerlijke sprankelende biologische prosecco
gemaakt onder toezicht van de gebroeders Bisol

glas € 6,00

Bianco di Toscane (Renzo Masi)
Onze witte huiswijn is een zuivere, frisse droge witte
wijn van de Trebbiano en Chardonnay druif

glas € 3,40

Muller Thurgau D.O.C. (Colterenzio, Alto-Adige)
Frisse en aromatische wijn van de Muller-Thurgau
druif met tonen van bloemen en mineralen

glas € 5,50

Soave (Azienda agricola Pra, Verona)
Verleidelijke exotische zeer zachte Soave
Gemaakt van voornamelijk de Garganega druif

glas € 6,25

Alastro i.g.t 2009 ( Planeta, Sicilié)
Rond en vol met fruit, kruiden en lichte houttonen
Gemaakt van de Grecanico druif

glas € 6,25

Cometa i.g.t. (Planeta, Sambuca)
Fantastische witte wijn van 100% Fiano druif,
die in de neus wat tropische geuren en peer geeft.
De smaak is zeer vol, met veel fruit, en lichte zuren

glas € 8,50

Bianco

Matiú Prosecco di Conegliano
Heerlijke sprankelende biologische prosecco
gemaakt onder toezicht van de gebroeders Bisol

€ 28,75

Bianco di Toscane (Renzo Masi)
Zuivere, frisse droge witte wijn van de Trebbiano
en Chardonnay druif

€ 17,50

Verdicchio Classico Superiore (Garofoli, Marken)
Een mooie krachtige, frisse en elegante wijn
met lichte tonen van venkel en mint

€ 19,75

Chardonnay (La Piazza, Puglia)
Zeer aanbevelingswaardige witte wijn van “Wijngaard de Linie”
Gemaakt van 7 Duitse druivenrassen
Heeft zijn eerste onderscheidingen al binnen
Veel tonen van Riesling en Muscat druiven
Kruidig en fris

€ 25,50

Muller Thurgau D.O.C. (Colterenzio, Alto-Adige)
Frisse en aromatische wijn van de Muller-Thurgau druif,
tonen van bloemen en mineralen

€ 26,50

Soave (Azienda agricola Pra, Verona)
Verleidelijke exotische zeer zachte Soave, gemaakt van
voornamelijk de Garganega druif

€ 26,50

Pinot Grigio i.g.t (La Corte del Pozzo, Veneto)
Droge, ronde en redelijk volle wijn van de Pinot druif

€ 27,25

Alastro i.g.t 2009 (Planeta, Sicilié)
Rond en vol met fruit, kruiden en lichte houttonen
Gemaakt van de Grecanico druif

€ 31,00

Cometa i.g.t. (Planeta, Sambuca)
Fantastische witte wijn van 100% Fiano druif,
die in de neus wat tropische geuren en peer geeft
De smaak is zeer vol, met veel fruit, en lichte zuren

€ 42,00

Rosso

wijnen per glas

Villa Conversino Rosato (Italo di Fillipo, Umbria)
Jonge droge biologische rosé van de Sangiovese
en Cabernet druif. Heeft mooie fruittonen en is ook
in de winter erg lekker bij diverse gerechten

glas € 3,40

Rosso Piceno (Garofoli, Marken)
Onze rode huiswijn is een fruitige rode wijn met tonen
van kers en bessen, gemaakt van de Montepulciano
en de Sangiovese druif

glas € 3,40

Rosso di Montalcino (Cantina di Montalcino, Toscane)
Het broertje van de Brunello, met aroma van
kersen en vanille; Deze wijn is prachtig in balans
en heeft mooie zachte tanines

glas € 5,20

Cerasuolo di Vittoria DOC (Planeta, Sicilië)
Geurige neus met veel rood fruit,
van de Nero d’avola en Frappato druif
Is licht gekoeld heerlijk bij vis!

glas € 7,30

Brunello di Montalcino D.O.C.G.
(La Serena, Azienda agricola Rasa, Veneto)
Prachtig gemaakte wijn van 100% Sangiovese druif
Complex, kruidig en volle wijn met zachte tanines

glas € 11,95

Amarone della Valpolicella Classico D.O.C.
(Monte dell’Ora, San Pietro, Valpolicella)
Beroemde topwijn uit het Valpolicella gebied
Deze wijn is zeer evenwichtig, heeft smaken van
vers en gedroogd fruit, en met zijn mooie zuren
en zachte tanines is deze wijn zeer mooi in balans

glas €13,00

Rosé – Rosso

Villa Conversino Rosato (Italo di Fillipo, Umbria)
Jonge droge biologische rosé van de Sangiovese en Cabernet druif
Heeft mooie fruittonen en is ook in de winter erg lekker
bij diverse gerechten

€ 17,50

Rosso Piceno (Garofoli, Marken)
Een jonge licht fruitige rode wijn met tonen van kers en bessen,
gemaakt van de Montepulciano en de Sangiovese druif

€ 17,50

Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. (Abruzzo, Terrana)
Dit is een prachtige soepele, kruidige wijn met veel tonen
van rijp rood fruit gemaakt van 100% Montepulciano druif

€ 22,50

Sangiovese D.O.C. (Italo di Fillipo, Umbria)
Volle fruitige biologische wijn van 100% Sangiovese druif

€ 24,50

No Zero Salento (Vini Menhir, Puglia)
Ronde zwoele wijn gemaakt van de Negroamaro druif
uit de hiel van Italië

€ 24,75

Rosso di Montalcino (Cantina di Montalcino, Toscane)
Het broertje van de Brunello, met aroma van kersen en vanille
Deze wijn is prachtig in balans en heeft mooie zachte tanines

€ 26,00

Cerasuolo di Vittoria D.O.C. (Planeta, Sicilië)
Geurige neus met veel rood fruit, van de Nero d’avola
en Frappato druif

€ 36,50

Brunello di Montalcino D.O.C.G.
(La Serena, Azienda agricola Rasa, Veneto)
Prachtige gemaakte wijn van 100% Sangiovese druif
Complexe en kruidige volle wijn met zachte tanines

€ 59,75

Amarone della Valpolicella Classico D.O.C.
(Monte dell’Ora,San Pietro, Valpolicella)
Beroemde topwijn uit het Valpolicella gebied
Deze wijn is zeer venwichtig, heeft smaken van vers en
gedroogd fruit, en met zijn mooie zuren en zachte tanines
is deze wijn zeer mooi in balans

€ 65,00

Grappa

Grappa Moscato cuvee terrana Berta (Piemonte)
Jonge ongerijpte grappa van 100% Moscato D’asti druif
met een frisse, fruitige smaak

€ 3,75

Grappa di Prosecco Millesimato 2006 (Veneto)
Gemaakt d.m.v. stoomdistillatie,
heeft een mooie droge vriendelijke smaak

€ 3,75

Grappa Il Fragolino di No Nino UE Mono Vitigno (Friulli Veneto)
Gemaakt van zeer rijp geplukte Fragolino druif,
met aromatische geur en smaak van bosbessen
(1 maand op eiken)

€ 4,50

Grappa Amarone di Falasco (Veneto)
Zacht, met complexe aroma’s gemaakt van gefermenteerde
Molinaro, Corvina en de Rondinella druiven
(18 maanden op eiken)

€ 4,50

Marzemine Fervo (Astoria, Val de Brun)
Zachte en toch volle smaken gemaakt van de Marzemino druif,
die op bamboestokken is gedroogd (10 maanden op eiken)

€ 4,50

Crevada Bianca fine (Astoria, Val de Brun)
Volle krachtige smaak. Gemaakt van zacht geperste
Chardonnay en Sauvignon druiven

€ 4,50

Croder (Astoria, Val de Brun)
Complexe elegante smaken met tonen van vanille
gemaakt van de Marzemino, Cabernet en Merlot druif
(1 jaar op eiken)

€ 4,50

Grappa le Torbiere (Franciacorta)
Zacht rokerige smaak, doordat de druiven
worden gerookt op turf
Na distilleren 18 maanden op eiken/kersen hout

€ 4,50

Grappa Barricata (Franciacorta)
Gemaakt van Cabernet en Pinot Nero druif,
18 maanden gerijpt op eiken en daardoor complexe
maar toch zachte smaak.

€ 4,50

Grappa Ribolla Gialla Cru Mono Vitigno(Friuli Veneto)
Gemaakt van Ribolla Gialla druif. Heeft een elegante smaak met
een licht bloemig aroma

€ 8,50

Affetato
Italiaanse vleeswaren
à la minute gesneden van onze antieke Berkel snijmachine
Prijs per 50 of 80 gr.

Prosciutto di Parma
Deze ham heeft 18 maanden op het bot gerijpt
en is mooi zacht van smaak

50 gr.

€ 4,50

Prosciutto di San Daniëlle D.O.P.
20 maanden op het bot gerijpte ham uit de Appenijnen
met een zilte zoete smaak

50 gr.

€ 5,75

Filone di Cinghiale
Gedroogde wildzwijnham uit Toscane

50 gr.

€ 6,50

Pancetta Aromattizzato
Gekruid en gedroogd spek, heerlijk rond een grisini

50 gr.

€ 4,50

Salame Tartufo
Prachtige salami met truffel

50 gr.

€ 5,75

Salame Toscano
Zachte boerensalami uit Toscane

80 gr.

€ 4,50

Salame Strolghino di culatello
Zachte, ongedroogde salami. Super!

80 gr.

€ 5,50

210 gr.

€ 15,00

Chef’s selectie
Prosciutto di San Danielle,
Salame tartufo
en Salame Strolghino

Gusto Aperitivo
Kleine hapjes voor bij de bar

Parmezaan grisini’s

per 50 gr.

€ 2,50

Pesto, olijven en artisjokken tapenade
met een mandje croustini’s en brood

€ 3,75

Rolletjes van aubergine, gepofte paprika, basilicum
en geitenkaas (2 stuks)

€ 3,75

Witlofschuitjes gevuld met truffeleiersalade (6 stuks)

€ 3,75

Kalfsgehaktballetjes in olijventomatensaus (6 stuks)

€ 3,75

Olijven, borettane uitjes in balsamico en gedroogde kerstomaatjes

€ 3,75

Gemarineerde vers gekookte gepelde rose garnalen

€ 4,50

Tomaten-suppli met basilicum en mozzarella (2 stuks)

€ 2,50

Pecorino Toscane
Jonge schapenkaas in blokjes gesneden

Restaurant Gusto
Schiedamse Vest 40
12
reserveren@gusto-rotterdam.nl

per 50 gr.

3011 BA Rotterdam

€ 3,75

T 010 280 08

www.gusto-rotterdam.nl

