Luxe Indonesische &
Surinaamse rijsttafel
in Gusto style

VANAF
2 PERSONEN

39.95
P.P

Een tafel vol met de heerlijkste
Indonesische en Surinaamse gerechten, dat is pas
écht genieten! Je waant je in een paradijs
vol met exotische gerechten waarbij je kunt
proeven van vele unieke combinaties.

Menu
> RENDANG EN OSSENHAAS BALI
> AYAM BETAWI kip in ketjap
> IKAN KERRIE BALI vis in romige kerrie saus
> SURINAAMSE ROTI SPECIAAL
> ATJAR KETIMOEN zoetzure komkommer
> SATE AYAM gegrilde malse kippendijensaté met zoete pindasaus
> SURINAAMSE KABBELJAUW KROKETJES
> SAMBAL GORENG KETANG

Gusto streeft ernaar om mensen te verbinden en te
laten genieten van smaakvolle gerechten en gedurfde
combinaties. Alles wordt op een unieke manier bereid en
gepresenteerd waarbij je avondvullend kunt genieten.
Onze menukaart daagt culinaire liefhebbers uit om samen
te genieten van nieuwe, smaakvolle en verrassende
gerechten. Dat is onze missie.

beleef Gusto.

> GADO GADO
> INDO PULLED CHICKEN
> BABI KETJAP geroosterde buikspek

MEDDOSESTRAAT 1
7101 CS WINTERSWIJK
Wij kunnen uiteraard rekening houden met allergieën en diëten, geef dit aan
bij een van onze medewerkers.

T 0543 530 239
WWW.BELEEFGUSTO.NL

Dinerkaart

> 5-GANGEN WERELDS
VERRASSINGSMENU

J 42,50 P.P.

Voorgerechten

12.50

>G
 EPOCHEERDE KABELJAUW
met gegrilde courgette en saffraansaus

> KLASSIEKE RUNDERCARPACCIO
gefrituurde uitjes, zongedroogde tomaten, parmezaanse kaas met truffelsaus

> ZALMTARTAAR
met rivierkreetjes, avocado en wasabi mayonaise

> KEMIRIE PASTA heerlijke pasta op de smaak van
de Indische keuken met gamba's

> AZIATISCHE STEAK TARTAAR
met sesamzaadjes, kroepoek, Sojasaus en Chili mayonaise

> ROMIGE AVOCADO
met gamba’s en een vinaigrette van citrus

> GADO GADO
met gestoomde groente, taugé, Indische pindasaus, ei

> ROMIGE TOSCAANSE SCAMPI’S
met romige rijke knoflook-tomatensaus, parmezaan en spinazie

> I NDONESISCHE SALADE met gebakken kippendijen,
spekjes en groene curry

> KEMIRIE PASTA
met heerlijke pasta op de smaak van de Indische keuken
met groenten en gamba's

> GEVULDE PORTOBELLO
met ratatouille, roomsaus en parmezaan

SHARING DINNER
voorgerechtenplank,
hoofdgerechtenplank,
dessertplank

J 42,50 P.P

Hoofdgerechten

Alle
hoofdgerechten
worden met
seizoensgroenten
geserveerd.

> IKAN KERRIE KABELJAUW 22,95
gestoofde kabeljauw in kerrie saus

Om te beginnen en
samen delen
> GEMARINEERDE OLIJVEN 4.50
> PLANKJE SPAANSE HAM 6.50
met breekbrood en tapenades

Onbeperkt
Fusion tapas

J 38,50 P.P
18.00 tot 21.00 uur
donderdag tot zondag

vraag naar onze medewerkers
voor meer informatie

> GULAI UDANG 22,95
Indonesische curry schotel met gamba's
> TRIO VAN VIS 22,95 Kabeljauw, zalm, victoriabaars met 			
zoete aardappelcrème en saffraansaus
> OSSENHAAS BOEMBOE BALI 24,95
met rendag| bali saus rijst
> OSSENHAAS INDISCHE STYLE 24,95
gegrilde ossenhaas op een bedje van
zacht gegaarde rendang en rijst
> OSSENHAAS MET PULLED-CHICKEN 24,95
met Indonesische pulled chicken en rijst

> NACHOS RENDANG 8.50
> NACHOS PULLED CHICKEN 8.50

Surinaamse
nasi of rijst
€ 3,-

> OSSENHAAS 24,95
met truffelsaus, gepofte cherry tomaten, parmezaanse kaas en chimichuri
> GEGRILDE ZOETE PAPRIKA & PORTOBELLO 19,95
met rattatouille, roomsaus, parmezaan en zongedroogde tomaten
> GUSTO SATÉ SPECIAAL SCHOTEL 25,95
met heerlijke combinatie van 3 verschillende soorten satés. Saté daging
ossenhaas, saté ayam, saté udang (gambas) geserveerd met nasi,
gekleurde kroepoek, zoete pindasaus en huisgemaakte ketjapsaus
> IKAN KERRIE ZALM 22,95
Zalm in zachte kokos-kerriesaus
> SURINAAMSE ROTI 18,50
met kippendijen, masala, Surinaamse aardappels, kousenband en
Surinaamse sambal
> SURINAAMSE KABELJAUW MASALA & MOKSI ALESI 22,95
Een Surinaams gerecht bij uitstek. Moksi Alesi is een gerecht dat door alle
bevolkingsgroepen die Suriname rijk is zeer gewaardeerd wordt. Gebakken
rijst met garnalen en kabeljauw masala
> GEVULDE AVOCADO 20,95
met ratatouille, parmezaan, zongedroogde tomaten, roomsaus

> BREEKBROOD 5.50
met aioli, tomatensalsa en mango chutney

Soepen 6.-

Nagerechten 7.50

> BOUILLABAISSE VISSOEP
rijkelijk gevuld met dagverse vis soorten

> MOUSSE VAN LIMONCELLO en stukjes Bastogne
> PANNA COTTA met frambozen mousse

> TOMATENKOKOSSOEP
met kipreepjes

> CHOCOLADETAART met vanille-ijs

> SURINAAMSE SAOTO SOEP
met kipfilet, vermicelli, taugé en ei

> SPEKKOEK met kokosijs

> SURINAAMSE PINDASOEP
gevuld met kip

Surinaamse
krieltjes met
kousenband
€ 3,-

> SURINAAMSE CAKE met kokos-creme van Jola en vanille ijs

> LICOR 43 MOUSSE
> KAASPLATEAU 8.50 > 2 PERS. 15.50
met diverse soorten kaas, mango chutney en rode Cherry

> INDONESISCHE VEGETARISCHE CURRY & NAANBROOD 19,95
een milde vegan curry met een explosie aan smaak
> SATÉ DAGING OSSENHAAS 22,95
indonesische gegrilde saté, Bali saus, zoet gemarineerd en gekleurde kroepoek
> SATÉ AYAM PEDAS 20,95
gegrilde malse kippendijen saté, zoete pindasaus en gekleurde kroepoek

