DINER

PIZZA
Margherita (V)

Tomatensaus, buffelmozzarella, basilicum

Ouderkerk aan
de Amstel

Gusto guest Ilovepizza

Welkom bij Gusto World of Pizza
Onze Napolitaanse pizza’s komen uit een authentieke
Italiaanse houtoven. Op onze menukaart staan maximaal
13 verschillende pizza’s waardoor wij garant staan voor
pure kwaliteit.
Wij maken uitsluitend gebruik van verse ingrediënten
die wij zoveel mogelijk kopen bij ambachtelijke en kleine
producenten uit de buurt.

VOORGERECHTEN

Gusto ook

kan afhuren

Gusto ook een zusje

“

heeft in Amselveen

voor besloten

feesten en partijen

Gusto World of Pizza
in de Dorpsstraat 84

7,50

”

Dat we een

Burrata8,50

Dungesneden Italiaans rundvlees met cherrytomaten,
rucola en parmezaanse kaas

12,50

Gemengde salade met geitenkaas voor erbij

Nutella en hazelnoot

Cheesecake van de week
Vraag er naar!

Klassiek Italiaans voorgerecht met buffelmozzarella,
tomaten en focaccia

Insalata mista klein / groot

Tiramisu al caramello
Pizza Nutella ( 3 à 4 personen )

Caprese8,50

Verschillende soorten Italiaanse deluxe worsten,
gegrilde groenten, focaccia en Italiaanse kazen

Verdure (V)

13,00

Quattro Formaggi (V)

13,75

Quattro Salumi

14,75

Tonno

14,50

Romana

14,00

Saporita

18,50

8,25 p.p.

6,25 / 11,00

6,00
13,00

Salerno

15,00

6,50

Kinderijs4,75

Huisgemaakte scroppino

7,00

Affogato al caffe

6,00

Irish coffee / Special coffees

8,00

Dame bianca

6,00

Italiaanse dame blanche
met nutella

Tricolore

18,50

Calzone Napoli

14,50

Mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas,
scamorza en rucola

Tomatensaus, mozzarella, ansjovis,
cherrytomaten, olijven, kappertjes en oregano

DESSERT

+3,10

Bresaola12,50

Misto tagliere (vanaf 2 personen)

13,50

Tomatensaus, tonijn, cherrytomaat, kappertjes,
olijven, uien en oregano

de lunch vanaf 11 uur

Pizzabrood met knoflook, olijfolie en oregano

Huisgemaakte kalfsvlees met tonijnmayonaise
en kappertjes

Diavola

Tomatensaus, mozzarella, spianata romana,
ventricinia, ham en guanciale*

Wij geopend zijn voor

Focaccia6,25

Vitello tonnato

14,75

Tomatensaus, mozzarella, gegrilde aubergine,
courgette en paprika

Brood met tomaten, knoflook en oregano

Italiaanse romige kaas met verschillende
soorten tomaten + prosciutto

Capricciosa

Tomatensaus, buffelmozzarella, nduja*,
cherrytomaten en aubergine

Bruschetta6,25

3 verschillende bruschetta

15,00

Tomatensaus, mozzarella, champignons,
artisjokken, ham en olijven

terras hebben

Bruschetta ‘dello chef’

Gustosa

Tomatensaus, buffelmozzarella, cherrytomaat,
prosciutto, rucola en parmezaanse kaas
Wifi wachtwoord:

Heeft u een allergie? Meld het ons!
www. G u sto wo r ld ofpi zza . n l
i n sta: G u sto_wo r ld ofpi zza

9,75

Buffelmozzarella, guanciale*, rode ui,
champignons, zwarte peper, truffel en
parmezaanse kaas
Tomatensaus, mozzarella, parmezaanse kaas,
guanciale* en basilicum-olie
Tomatensaus, prosciutto, burrata, gele en rode
tomaten en basilicum-olie
Tomatensaus, mozzarella, verse ricotta en salami

* Nduja; Zeer pikante smeuïge worst uit Calabrië
* Guanciale; Met zout ingewreven wangspek uit Umbria

Ouderkerk aan
de Amstel

