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B E L L OB E L L O

Voortaan staat Guzto voor een mediterraans ge-
tinte keuken uit Italië, Spanje, Frankrijk,… Mensen 
kunnen kiezen uit grotere of kleinere porties! Prijs-
kwaliteit is zeker verzekerd en je kan je te goed 
doen aan heerlijke en betaalbare wijnen. Alle 
producten worden via leverancier aangeleverd en 
sommige worden zelfs rechtsreeks afgenomen uit 
Italië zelf!

Reeds voor de Covid-crisis bood Guzto zijn dien-
sten extramuraal aan: met takeaway of als traiteur 
door het verzorgen van catering.

Bij Guzto ben je zeker van een losse sfeer en een 
vriendelijke bediening. Naar eigen zeggen “kan 
alles”. Als je bepaalde wensen hebt, hoef je het 
maar te vragen en het team zal zeker bekijken wat 
er mogelijk is! Het vakantiegevoel wordt nog ver-
sterkt door de prachtige tuin. Bovendien is er geen 
parkeerdruk bij een bezoek aan Guzto, want je kan 
gewoon gebruik maken van de privéparking.

Mensen die niet genoeg kunnen krijgen van de 
heerlijke spijzen en dranken, kunnen trouwens ook 
terecht in de Guztavo, hun winkel te Wilrijk. Alle 
gerechten en producten zijn daar te koop. Zo heb 
je een beetje Guzto gewoon bij je thuis!

Als zakelijke klant of voor feesten kan je terecht in 
de aparte feestzaal van het restaurant. Handig als 
je een bedrijfsetentje of andere gelegenheden met 
je bedrijf wil vieren.

Guzto is tijdens de feestdagen ook steeds 
geopend!

Openingsuren:
dinsdag t.e.m zaterdag: 12u–16u & 18u–23u30
zondag: 12u – 23u30
gesloten op maandag

11 jaar geleden nam Dirk 
het restaurant over met de 
vaste overtuiging er zijn 
eigen kindje van te maken. 
5 jaar later onderging het 
restaurant dan ook een me-
tamorfose en kreeg het de 
naam Guzto. Maar ook het 
concept en interieur werd 
grondig aangepakt.

MEDITERRAANSE SMAKEN BIJ GUZTO
www.guzto.be

www.guztavo.be
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DELI - TRAITEUR - FOODMARKET

GUZTO RESTAURANT
Kleistraat 175, 2630 Aartselaar
+32 3 877 10 79 • info@guzto.be

GUZTAVO
Kern 38, 2610 Wilrijk
+32 3 281 37 04 • info@guztavo.be

Guzto, een restaurant 
met een echt verhaal 
en een passie voor 
de hedendaagse 
mediterraanse keuken 
met verse producten, 

Guztavo
Deli Traiteur Foodmarket
Waar je terecht kan voor smaakvolle traiteurgerechten 
gemaakt met de beste ingrediënten en vervaardigd met 
passie, smaak en zuiderse flair.

Heerlijke delicatessen, Wijnen , Kazen , Charcuterie en 
Brood , Geschenken maken het rijkelijk aanbod compleet.

Alle gerechten verkrijgbaar in een kleine of grote portie.
Smaakvolle wijnen , waarvan 12 per glas te verkrijgen.
Trendy aperitieven met lekkere tapas.
Ons doel is gasten Culinair en gastrvij verwennen.
Mooi tuinterras  • Privé parking • Feestzaal

www.guzto.be
Kleistraat 175, 2630 Aartselaar
+32 3 877 10 79 • info@guzto.be

RELAX - SMILE - EAT - SHARE - LOVE
Kleistraat 175, 2630 Aartselaar  - 038 77 10 79 
www. guzto.be - info@guzto.be 
Open van di t/m zo: 12u-16u & 18u-23u - maandag gesloten

*Enkel geldig bij afgifte bon t/m 15 juni 2022. Niet  
cumuleerbaar met andere acties/kortingen. 1 bon per klant. korting*

Niet geldig op  
zaterdagavond

10%

Gratis glaasje 
cava bij 3 gangen 
menu a la carte*


