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D A G K A A R T

Gusto di Casto  
Winkelcentrum ‘Gelderlandplein’  

t 020 644 89 03
info@gustodicasto.nl  I  gustodicasto.nl

reserveren@gustodicasto.nl

VOOR DE BAMBINI
Pasta Bolognese of pasta met tomatensaus  € 8,95

Kinderpizza Margherita of salami  € 8,95

WARME GERECHTEN

Zuppa al pomodoro (geserveerd met brood)  € 7,95
Huisgemaakte tomatensoep met pesto en parmigiano

Ravioli spinaci è ricotta  € 14,95
Ravioli gevuld met spinazie en ricotta in tomatensaus 

Lunette al tartufo  € 16,95
Ronde ravioli gevuld met ricottakaas

en truffel in een paddenstoelen roomsaus
Spaghetti aglio, olio è peperoncino  € 14,95

Spaghetti met knoflook, olijfolie en pepertjes (pikant)
Lasagna alla Bolognese  € 14,95

Lasagna met bolognesesaus, béchamel en mozzarella
Melanzane alla Parmigiana  € 15,95

Aubergine ovenschotel met tomatensaus en mozzarella
Tortina di granchio  € 7,95

Huisgemaakt krabkoekje met limoenmayo
Caponata  € 6,95

Siciliaanse ratatouille
Spinaci in padella  € 6,95

Roergebakken spinazie met knoflook, Spaanse peper en pijnboompitjes
Pollo alla Milanese  € 19,95

Gepaneerde kipschnitzel geserveerd met aardappel en spinazie
Polpette alla Barese (3 stuks)  € 17,95

Kalfsgehakt balletjes in tomatensaus geserveerd met aardappel en spinazie

DESSERTS

Tiramisù  € 7,50
Klassiek Italiaans dessert met mascarpone, lange vingers, 

espresso en amaretto
Mousse al cioccolato  € 6,95

Huisgemaakte chocolademousse met cantuccini crumble
Cannolo Siciliano  € 5,50 

Deegbuisje gevuld met gezoete ricottakaas
Cannolicchio  € 2,00 

Mini cannolo kies uit limoncello, pistache, chocolade of amaretto smaak  
Affogato al limone  € 5,50 
Roomijs met citroensiroop

Affogato al amarena  € 5,50
Roomijs met kersensiroop
Gelato per bambini  € 4,95

Kinderroomijsje, je kunt kiezen uit de gekke koe of de rare vogel

ALCOHOLISCHE DRANKEN 

Vini bianchi/Witte wijnen  glas  fles

Pecorino (Le Marche) €  5,50 €  23,95
Fris, droog, geel fruit
Pino Grigio (Veneto) €  5,50  €  23,95 
Zacht fruitig met hints van appel, perzik en citrus
Chardonnay (Trento) €  5,50 €  23,95
Verleidelijk en intens, peer en meloen, rijp en open
Sauvignon Blanc (Trento)  €  5,50 €  23,95
Krachtige en droge smaak, vleugje buxus, artisjok, mooie zuren
Pinot Grigio Arnassi IGP (Veneto) €  6,50 €  29,95
Complexe witte wijn, houtfragmenten en citrus

Vini rossi/Rode wijnen  glas fles

Negroamaro (Puglia)  €  5,00  €  21,95
Kruiden, kersen met zuidelijk warmte
Primitivo del Salento (Puglia) €  5,50  €  23,95
Bessen en zwarte kersen, stevig en toch rijpe tanines
Valpolicella Ripasso (Veneto) €  5,95  €  29,95
Kersen en frambozen, krenten en rozijnen, rijp en krachtig
Corvina (Veneto)  €  6,50  €  32,95
Mooie zachte wijn met tonen van bramen en kersen
Amarone della Valpolicella (Veneto)  €  69,95
Zeer elegant, zachte vruchten, edele specerijen 
met sporen van kruiden. Solide structuur

Rosati/Rosés  glas fles

Pinot Grigio blush (Veneto) €  5,25  €  21,95
Lichtvoetige sappige rosé
Five Roses (Salento)  €  5,50  €  23,95
Fris, glad, fruitige geuren van aardbeien en kersen

Prosecchi/Prosecco’s

Prosecco 0,2 ltr   €  9,95
Prosecco van het huis 0,75 ltr   €  15,95
Prosecco Bepin de Eto 0,75 ltr   €  23,95

Birre/Bieren

Peroni 0,33 ltr   €  3,00
Peroni lemon 0,33 ltr   €  3,50
Peroni 0.0 Libera   €  3,50
Angelo Porretti American IPA 0.33 ltr  € 6,95
Heineken flesje 0.25 ltr   € 2,95
Duvel (hergisting op de fles 0.33 ltr)   € 5,95
Italiaanse speciale bieren (indien voorradig)       vanaf  € 6,95

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

Panino is Italiaans voor ‘broodje’, dus nee bij Gusto di Casto is een panino 

niet zo een platgedrukt stokbroodje met gesmolten kaas ertussen. 

Wij serveren de echte panino, die wij bijzonder rijkelijk beleggen. 

De perfecte panino wordt pas op het laatste moment gebakken, zodat hij écht vers is.
‘s Nachts begint jouw panino zijn avontuur, als een klein bolletje deeg van 

nog geen 8 cm doorsnede. Zij aan zij met al zijn kleine broertjes en zusjes 

in de smaken olijf, zontomaat, volkoren en wit op een dun bedje van 

tarwebloem, om lekker lang te kunnen rijzen. En terwijl jij je nog een keer 

omdraait, rijst jouw panino gedurende de nacht door en door, tot een 

panino van wel 15 cm doorsnede. 

Na een laatste check door de chef mogen ze de oven in om door onszelf, 

zoals een echte Italiaanse bakker dat doet, lekker knapperig en goudbruin 

gebakken te worden. 

Zo bakken wij bij Gusto di Casto al sinds 1997 helemaal zelf 

de allerlekkerste panini die jij ooit geproefd hebt. 

En daar zijn we trots op!



Ontbijt 
(van 08:00 tot 11:00 uur)

 Focaccia van de grill met provolonekaas  € 5,75
 Focaccia van de grill met ham, provolonekaas  € 6,25
 Focaccia van de grill met ham, provolonekaas, tomaat  € 6,75
 Gebakken ei op gegrild focaccia brood € 7,95
 Roerei op gegrild focaccia brood € 7,95
 

WARME DRANKEN

 Espresso  € 3,10
 Espresso Macchiato  € 3,25
 Espresso Doppio  € 4,50
 Americano  € 3,25
 Cappuccino  € 3,40
 Cappuccino Doppio  € 5,25
 Caffe Latte (kop)  € 4,00
 Latte Macchiato (glas) € 4,25
 Thee  € 3,00
 Verse munt thee  € 3,65
 Verse gember thee  € 3,65
 Verse munt met gember thee  € 4,00
 Warme chocomelk  € 3,50
 Toefje slagroom  € 0,50
 Sojamelk + € 0,10            Havermelk + € 0,20

KOUDE DRANKEN

 Limonata of aranciata € 3,50
 Mandarino verde of aranciata rossa   € 3,50
 Chinotto of tonic  € 3,50
 Ice tea: groene thee of citroen of perzik € 3,50
 Sapjes
 Verse jus d’orange klein € 3,60
 Verse jus d’orange groot € 4,85
 Verse bloedsinaasappelsap klein € 3,60
 Verse bloedsinaasappelsap groot € 4,85
 Appel, perzik of perensap € 2,50
 
 Water
 Panna 0,25 ltr  € 2,75
 Panna 0,75 ltr  € 5,50
 San Pellegrino 0,25 ltr € 2,75
 San Pellegrino 0,75 ltr € 5,50

BROODJES (van 09:00 tot 16:00 uur)

Het brood is vrij van E-nummers of andere kunstmatige toevoegingen 
Wij maken elke dag ons eigen deeg en daarom is het aanbod beperkt 

(OP=OP)

Prijzen broodjes zijn op basis van witbrood.
Bruinbrood €1,00 extra

Zongedroogde tomatenbrood €1,00 extra
Olijvenbrood €1,00 extra

Focaccia €1,25 extra
Een extra topping is mogelijk vanaf €1,00 extra

Bacio Mortadella, mozzarella, zontomaat, rucola €  7,85

Bari Groene pesto, mozzarella, parmaham €  7,85

Benedictus Zontomaten pesto, mozzarella, wilde spinazie, €  8,35

pijnboompitjes

Boxie Provolone, gegrilde aubergine, wilde spinazie, pijnboompitjes  €  7,85

Buono Ham, pittige salami, gorgonzola, tomaat  €  8,25

Capitalista Zontomaten pesto, provolone, parmaham, artisjok, rucola €  8,50

Carpaccio Gerookte biefstuk, parmigiano, rucola, kappers, €  7,85

pijnboompitjes, balsamico

Cosa Nostra Italiaanse bol met 2 kalfsgehaktballen in tomatensaus € 11,95

Eros Geitenkaas, gerookte kip, rucola, balsamico, walnoot, honing €  8,85

Ferrari Gegrilde aubergine, zontomaatjes, artisjokken €  7,50

Fresco Groene pesto, mozzarella, tomaat  €  7,50

Giulietta Truffelmousse, pijnboompitten, gegrilde aubergine,  €   9,25

gerookte kip, rucola

Juventino Groene pesto, gerookte biefstuk, mozzarella,  € 8,75

gegrilde aubergine 

Maldini Zontomaten pesto, gerookte kip, rucola, walnoot, balsamico  €  7,75

Maserati Groene pesto, gerookte kip, gegrilde aubergine,  €  8,35

pijnboompitjes

Milano Ham, pittige salami, provolone, tomaat  €  8,25

Mirafiori Truffelmousse, provolone, parmaham, rucola €  8,50

Paolo Rossi Groene pesto, mozzarella, gegrilde aubergine, €  9,00

zontomaatjes, walnoot 

Paparazzo Truffelmousse, gerookte biefstuk, parmigiano, rucola €  8,85

Pollo Matto Gekruide kipburger, zontomaten pesto, rucola,   € 13,00

tomaat, ui, pikante mayo

Primavera Mozzarella, tomaat, verse basilicum  €  7,50

Quattro Groene pesto, mozzarella, pikante salami, groene pepers €  8,00

Sofia Zontomaten pesto, mozzarella, tomaat, gepaneerde aubergine €  9,25 

Vitello tonnato Zacht gegaarde kalfsmuis met tonijnmayonaise €  9,00

PIZZA’S (vanaf 12:00 uur)

Onze pizza’s zijn standaard belegd met tomatensaus en mozzarella.
Een extra topping is mogelijk vanaf € 1,00 extra.

Margherita Verse tomaat en basilicum €  10,95

Romana Verse tomaat, ansjovis, kappertjes, oregano €  11,95

Prosciutto e funghi  Gekookte ham, champignons €  12,95

Quattro stagioni Gekookte ham, artisjokken, champignons, €  13,95

  zwarte olijven

Diavola  Pikante salami, jalapenos, rode ui  € 13,95

Bufala Buffelmozzarella, zontomaatjes, rucola €  14,95

4 Formaggi Mozzarella, gorgonzola, provolone,  €  14,95

  parmigiano 

Prosciutto crudo Parmaham, parmigiano, rucola €  15,95

Tartufo Truffeltapenade, zontomaatjes,  €  16,95

  parmigiano, rucola

Tre salami Pikante, knoflook en truffel salami € 12,95

Vegetale Wilde spinazie, gegrilde aubergine, €  16,95

  artisjokken, rucola

Nonna Gina  Wilde spinazie, gorgonzola  € 13,95

Piccante Pikante salami €  11,95

SALADES
(van 09:00 tot 17:00 uur)

Fagioli Salade van grote witte bonen, rode ui en bleekselderij €  9,95

Caprese Buffelmozzarella, tomaat, basilicum, groene pesto, €  14,95

pijnboompitjes, rucola

Cesare Romaine sla, parmigiano, gebakken kip, zontomaat, €  15,95

lenteui, kappers, pijnboompitjes, croutons, Cesar dressing 

Vega Tomatensalade met avocado, artisjok, rucola, €  14,95

balsamico dressing

Insalata di tonno Little gem sla, tonijn, zontomaatjes, kappers,  €  14,95

rode ui, olijven, bleekselderij, balsamico dressing  

Vitello tonnato Zacht gegaarde kalfsmuis €  15,95

met huisgemaakte tonijnmayonaise 

Pulpo salade Frisse salade van octopus met paprika, bleekselderij, €  13,95

rode ui, olijfolie en citroensap (indien voorradig)

Bruschette al pomodoro Huisgemaakt geroosterd brood met  €  6,95

knoflook en tomatensalsa (2 stuks)


