


Midden in de Middelandse Zee ligt Sardinië, een 

eigenzinnig Italiaans eiland. Ontelbaar zijn de 

hagelwitte stranden, de kleine rotsige eilanden 

waarmee het eiland omringd wordt, de ruige 

bergen en het helderblauwe zeewater.  Het eiland 

kenmerkt zich door eeuwenoude tradities op 

zowel cultureel als culinair gebied. Typisch 

Sardijns is bijvoor-beeld de ‘pane cara-sau’, 

flinterdun en knap-perig brood. Daarnaast staat 

Sardinië bekend om zijn Mirto (likeur), saffraan, 

bottarga en verse tonijn.  Zelf afkomstig van 

Sardinie, laten wij u dan ook graag kennismaken 

met de Italiaanse keuken met een Sardijnse twist.

Buon appetito! 



L’ aperitivo

Olive marinate 
Gemarineerde olijven €5,50 

Crostoni 
Geroosterd brood met artisjok, bottarga & tomaat €8,00 

Affumicati di mare 
Assortiment van gerookte vis met olijfolie en citroen €11,00 

Formaggi e salumi 
Assortiment van kaas & vleeswaren €10,00

Insalate di barbatietole 
Salade van rode biet, geitenkaas & walnoten €9,00

Om mee te beginnen



Pizze
Vers uit onze (hout)oven

Le classiche 
Margherita (tomaat & mozzarella) €9,00

Al crudo (tomaat, mozzarella & rauwe ham) €11,50

Con i formaggi (vier kazen) €13,00

Ortolana (tomaat, gegrilde groenten, artisjok, olijven & champignons) €11,00 
Quattro stagioni (tomaat, mozzarella, champignons, olijven, artisjok & ham) €11,00

Le Sarde 
All’Ogliastrina  (tomaat, mozzarella, gegrilde courgette, sardijnse worst) €15,00 
La Sarda (tomaat, mozzarella, sartizzu, olijven, paddenstoelen & pecorino) €15,00

Carloforte (tomaat, mozzarella, ui, cherrytomaten, tonijn & basilicum) €13,00

Gennargentu (rauwe ham, guanciale, pecorino, gebakken paddenstoelen) €15,00

Bottarga (tomaat, mozzarella, bottarga van tonijn, olijven & olie) €15,00



Pizze
Vers uit onze (hout)oven

Le Speciali 
Gustosa (tomaat, mozzarella, bresaola, grana, rucola & balsamico) €15,00 

 Fuoco e Fiamme (tomaat, mozzarella, knoflook, ansjovis & Nduja) €11,50 

Mare (tomaat, mozzarella, gerookte forel, zwaardvis & tonijn) €16,50

La Gabri (mozzarella, ui, gorgonzola, worst)) €15,00

Barese (cherrytomaatjes, basilicum, burrata & olijfolie) €13,00

Alla Parmigiana (tomaat, mozzarella, basilicum, aubergine & parmigiano) €13,00

Pizza de is pippiusu 

Voor de kinderen

 Kleine variant van een van de pizza’s van de kaart 

€7,00



Dolci
Desserts 

Pappai Biancu 
Traditioneel, Sardijns nagerecht €6,50 

Cannoli alla ricotta 
Klassieke lekkernij uit Sicilië €8,00 

Sorbetto al limone 
Glaasje citroen sorbet €8,00 

Gelato
Twee bollen ijs naar keuze: chocolade, pistache, 

citroen, vanille of yoghurt-bosvruchten

€6,50 

Extra bolletje ijs €1,50



Om te drinken
Aperitief 
Rode port €3,80  

Sherry €3,50 

Martini €3,50

Spritz (aperol of campari) €6,00 

Kijk voor onze bieren op de bierkaart

Limoncello Spritz  €7,00

Aperol Spritz  €7,00

Campari Spritz  €7,00

Gin-tonic €8,00

Breidetta  €7,00

Silvy's mix €7,00

Warme dranken 
Koffie €2,30

Espresso €2,40 Doppio espresso €3,70  

Cappuccino €2,50  

Latte Macchiato €2,70  

Thee €2,60 

Verse muntthee €2,70  

Chocomel €3,10

Caffè corretto met Grappa of Sambuca €3,20 

French, Irish,  Spanish of Italian Coffee €7,00 

Cocktails



Om te drinken
Frisdrank 

Pepsi Cola, Pepsi Max, 7-up, Sinas, Sourcy blauw & Ice-Tea 

 €2,60

Tonic, Ice-Tea, Rivella, Ice-tea green €2,75 

Limonata San Pellegrino €3,60

Aranciata San Pellegrino €3,60

Aqua San Pellegrino (klein/groot) €3,00/€5,50

Aqua Panna (klein/groot) €3,00/€5,50

Jus d’orange/Pago appelsap/tomatensap €3,00

Grand Marnier €5,50 

Disaronno Amaretto €4,50 

Frangelico €5,00  

Liquor 43  €5,00 

Limoncello €5,00 

Mirto €5,00 

Gin €4,50 

Drambuie €5,00 

Averna €4,50 

Montenegro €4,50

Vecchia Romagna €5,00 

Filu e Ferru €6,00  

Grappa Julia €6,00 

Grappa Montevitigno €5,50 

Chivas Regal €4,80  

Vieux €3,20 

Sambuca €4,50 

Campari €4,50 

Remy Martin €6,00 

Bacardi 4,00 

Vodka 4,00 

Sterke dranken 



Silvy’s Gusti e Sapori trattoria 

Stationstraat 24 Middelburg 

0118-855873 

Silvys’s Gusti e Sapori pizzeria

Lange Noordstraat 6 

www.silvys.nl

Volg ons via 

Facebook: @silvys.gusti 

& 
Instagram @silvysgustiesapori 
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