
Anti pasti    
Hummus met krokantjes 
San Daniele ham, Mortadella 
Peppadews, Mozzarella, olijven 
Provolone kaas, Geitekaas met tomaat 
Hesprolletjes met kaas 

€ 8/p 

 
 
 
 
 
 
Primi Piatti 
 
Kort gebakken tonijn, 
wasabicréme en avocado   € 13/p  
 
Carpaccio van rund met truffelolie, 
parmegiano en rucola   € 10/p 
 
Langoustinestaartjes/coquilles/groene 
asperges met kreeftensaus  € 14/p 
 
Noordzee vissoep, rouille € 9/L  
 
Tartaar van zalm, appel, kruidenkaas 
Groene asperges   € 11/p 
  

 
 
 
    
 
 
 
 

Secondi Piatti 
 
Zeetongfilet, garnalen, mosseltjes,  
krokante groentjes   € 19/p 
 
Tortelli crostacei(kreeft en krab) met 
kreeftensaus    € 15/p 
 
Fazant met roomsausje, witloof, peer 
en kroketjes(PER 2 PERSONEN)  € 19.5/p 
 
Hertestoofpotje witloof, peer, 
kroketjes    € 15/p 
 
Panzerotti funghi, porcini  
Truffelsaus    € 14/p 
 
Linguini, scampi, mosseltjes 
Kruidensaus    € 14/p 
 
Panciotti, coquilles  
Garnalensaus   € 14.5/p 
 
Lasagne bolognaise  € 18/kg 
 
Groentenlasagne   € 20/kg 
 
Cannelloni met spinazie,  
Ricotta, kerstomatensaus € 10/st 
 
Lasagne, kabeljauw, garnalen 
Rivierkreeft, scampi  € 29/kg 
 
Macaroni hesp   € 5/st 
 
Penne tomatensaus,  
Balletjes    € 8/st 
 
Sla/brood/olijfolie/balsamico € 2,5/p 
 

 
 
 
 

Dolci 
 
Tiramisu met advocaat  € 4.20
       
Mousse van rode vruchten met 
coulis, frambozen, aardbeien   

€ 4.20 
Cheesecake, chocolade, peer  
speculooscrumble   € 4.20 
 
Dessert van limoen en lemoncurd 
Bastognecrumble   € 4.20 
 
 
 
 
U kunt uw eigen borden of schotels 
ook afgeven , er wordt een waarborg 
gerekend voor ons materiaal 
 
Wij vragen een voorschotje op uw 
bestelling 
Bestellingen met Kerst graag 
voor 20.12 doorgeven 
Bestellingen met Oudejaar voor 
27/12 doorgeven 
De winkel is op 24/12 en 31/12 
open van 15u30 tot 17 u en op 
25/12 van 11-12u 
 
Mi Gusto Kapellestraat 4 te 8420 
De Haan 059/442829 of per mail 
info@migusto-trattoria.be 
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Gerechtenlijst 

 Deze gerechten zijn te bestellen, graag 2 dagen vooraf 

Indien in voorraad 

 

 Anti pasti           € 9.00/p 

 Rundscarpaccio truffelolie        € 8.00/p of € 12.00/p 

 Tonijn, kappertjes olijven basilicum en pasta (koud)  € 18.00kg 

 Italiaanse ham, boontjes, rucola, mozzarella en pesto(koud) € 20.00kg 

 Groene pesto mozzarella en tomaatjes ( koud )   € 16.00kg  

 Lasagne bolognese         € 18.00kg 

 Lasagne,courgettes,worteltjes,aubergines,gorgonzola(min 6 p) € 20.00kg 

 Lasagne, kabeljauw,scampis,rivierkreeft,garnalen (min 6p) € 28.00kg 

 Penne arrabiatta, basilicum       € 14.00kg 

 Canneloni met gehakt, ricotta, spinazie en tomatensaus  € 18.00kg 

 Penne arrabiatta met balletjes gehakt     € 16.00kg 

 Pasta met groene pesto        € 14.00kg 

 Farfale met kip en gegrilde paprikasaus     € 19.00kg 

 Pasta met groentjes, curry en sojasaus     € 18.00kg 

 Macaroni met pancetta en champignonsaus     € 16.00kg 

 Macaroni met pesto, spek en mozzarella     € 16.00kg 

 Quadrelli agnello (lamsgehakt)groenepeper,look en tomaat € 26.00kg 

 Gevulde courgettes met gehakt, ricotta en tomatensausje  € 20.00kg 

 Spaghetti met venusschelpen,mosselen     € 24.00kg 

 Spaghetti met scampis, look en kerstomaatjes    € 25.00kg 

 Pasta Scampis met selder,appel en currysaus    € 25.00kg 

 Panciotti met garnalen en st.jacobsvrucht , kreeftensaus € 30.00kg 

 Pasta met lam tomaatpepersaus en groentjes    € 22.00kg  

 Risotto met champignons, truffelolie en pancetta   € 20.00kg 

 Qiuche met gerookte zalm en groene asperges    € 7.00/st 

 Quiche met gedroogde tomaat en geitekaas    € 7.00/st 

 Quiche met brie , peer en artisjok      € 7.00/st 

 Quiche met parma gorgonzola en courgettes    € 7.00/st 

 Panna cotta rode vruchten       € 3.50/p 

 Tiramisu          € 3.00/p 

 

PASTABUFFET 

Het buffet bevat keuze uit 3 pasta’s, salade en brood 

14.50/p zijn alle pasta’s tot €20/kg 

Voor de pasta’s boven de €20/kg komt er €1.5 per pasta bij 

 

Vb: Lasagne bolognese/Pasta Scampis, selder curry/ Farfale met kip en paprika 

komt op 14.5 +1.5(pasta scampi) = 16/p 

 

Voor alle info 

059 442829 

 


