tapas /pintxos/plates
El Matrimonio (het huwelijk) 4,80
- pan con tomate met gezouten en gemarineerde ansjovis

Pan con tomate 4,60
Pan con tomate y Jamon serrano Gran reserva 6,80
Boquerones fritos met citroen 4,50
- gefrituurde ansjovis met citroen

Ensaladilla de pequillo peper y anchoas 6,80
- kleine salade van geroosterde rode paprika met gezouten ansjovis

Anchoas "gustu" 6,30

- huisgemarineerde ansjovis met look en piment

Pintxo van gerookte zalmbuik & groene asperges 8,40
Pintxo van gevuld ei met pittige tonijn 6,40
Pintxo van rosbief met cabralas 7,80
Ensaladilla Rusa 9,80
- tonijn aardappelsla

Ceviche van St-Jacobsnoot 12,90
Empanada de atún 9,50
- taart van tonijn

Mosselen escabeche 6,50

- mosselen gemarineerd in vinaigrette van pequillo peper en rode wijnazijn

Pimientos de padrón 7,60
- padron pepers met maldon zeezout

Groene olijven met ansjovissmaak 4,60
Gegratineerde artisjokken met munt 7,50
Ceviche van Altramuces 6,50
- ceviche van altrumece bonen met knipoog uit Peru

Crème brûlé van geitenkaas 8,40
Mato van jonge geitenkaas met honing en amandelen 11
-zeer zachte geiten kaas geserveerd met huisbereid rozijnenbrood

Berenjena (aubergine) met veenbessen/pepersaus 8,60
Buñuelos de calabacin con naranja 7,60
- beignets van courgette met sinaasappel

Patatas bravas 6,50
Tortilla Española 6,50
Churros de patatas y truffa 7,50
-churros van aardappel met truffelmayo

Jamon serrano Gran reserva 17
Jamon Ibérico (pata negra) 26
Chorizo 11
Manchego degustatie (9maand, 12 maand & truffel) 17
Plateau charcuterie to share 19
Croqueta vol au vent y truffa 4,30
Croqueta jamon Ibérico 4,75
Croqueta pulpo (inktvis) 4,60
Croqueta rode biet en geitenkaas 4,20
Albóndigas 9,50

-Gehaktballetjes in tomatensaus

Alitas de pollo 9,50

- huisgepekelde kipvleugels, gelakt met kruiden

Pollo con ajo 9,50
Flamenquines de Córdoba 13

Specialiteiten
Calamares à la romana 13
Pulpo à la gallega 23
Buccinos (wulken) y salsa rosa 15
Bouquet gamba y salsa rosa 16
Gamba al pilpil (3st) 18
Pulled porc 'Gustu' 14,50
Rabo de toro 15
- ossenstaart

Buikspek met langoustines 23
Chili con carne 16

lunchmenu (tot 16 uur)

To share
- Pan con tomate
- Ensaladilla rusa
- Plateau charcuterie
***
Keuze uit onze croquetas (1pp)
***
- Calamares à la romana
- Albóndigas
- Patatas bravas

28

Gustu ontdekkingsmenu

To share
- Plateau charcuterie
- Bouquet gamba y salsa rosa
- Buccinos (wulken) y salsa rosa
***
Keuze uit onze croquetas (1pp)
***
- Pulpo a la gallega
***
- crème brulé van geitenkaas
- ceviche van St.-Jacobsnoot
***
Rabo de toro
-ofBuikspek met langoustines
***
Degustatie van Spaanse kazen
***
Crema catalana

45

onze dranksugestie : cava/sherry of negroni de jerez

onze wijnsugestie : albariño

onze wijnsugestie : Rioja

Desserten
Lava cake (pastís de lava de xocolata) 7,50
Tarta Santiago 6,50
Churros con xocolata 7,50
Crema catalana 6,50
Pastis de nata 4,50
Pastis de nata "royal" (met tas koffie & brandy ) 13
Cafè de Lieja (mokka ijsdessert) 6,70
Vanilleroomijs met bosvruchtensaus 6,40
Spaanse kazen degustatie met glas rode wijn 14,50

Spaanse blauwe aderkaas met rozijnentoast en glas brandy Px 14

een origineel
cadeau?
de cadeaucheque
van gustu!

ELKE DAG VAN
16 TOT 17 UUR

happy hour
1 FLES CAVA (OF ROSE
WIJN) + PLATEAU
CHARCUTERIE À 35

voor allergenen raadpleeg onze allergenenlijst

