Familie maakt ruzie om het Broodje Mario
nam de kiosk met dezelfde naam
op het Janskerkhof over. Die zaak
sloot hij in april van dit jaar om nu
op het station verder te gaan.
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Om zeker te zijn dat die zaak niet
de naam 'Broodje Mario' krijgt,
heeft de zoon van Mario diens
broer voor de rechter gedaagd.
Dinsdag dient die zaak in Utrecht.
,,Het heeft voor de nodige wrijving
binnen de familie gezorgd, maar we
hopen dat we er nog uitkomen vóór
de rechtszaak'', zegt Russchen.
Storm in glas water
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Het beroemdste broodje van
Utrecht zorgt voor een heuse
Italiaanse familievete. Augostino
Nisto, zoon van de bedenker van
het oer-Utrechtse 'Broodje Mario'
wil dat zijn oom Gervasio die naam
nooit meer gebruikt en heeft hem
daarom voor de rechter gedaagd.

Volgens advocaat Michiel Odink
van Gervasio Nisto is de kwestie
een storm in een glas water.
,,Gervasio gaat daar alleen maar in
die nieuwe zaak werken en het is
helemaal niet de bedoeling dat die
zaak 'Broodje Mario' gaat heten.
Dat is door anderen in de media
gebracht, daar weet mijn cliënt
helemaal niks van.''
Odink verwacht dan ook dat het
conflict uit de wereld geholpen kan
worden vóór de rechtszaak.

Gervasio Nisto (65) - de broer van
Mario - gaat binnenkort aan het
werk in een nieuwe Italiaanse
broodjeszaak op Utrecht Centraal.
Daarbij wijst hij er, volgens
advocaat Maarten Russchen van
zijn neef, te nadrukkelijk op dat hij
telg is van de in Utrecht beroemde
'Broodje Mario-familie'. ,,Er wordt
ons iets te vaak gecommuniceerd
dat er een derde 'Broodje Mario' op
het station komt, maar dat is niet
het geval'', zegt advocaat
Russchen. ,,Gervasio wil ook niet
beloven dat hij die naam niet gaat
gebruiken.''
De zoons Augostino en Massimo
bestieren sinds de dood van hun
vader Mario in 2013 'Broodje Mario'
met een winkel en een kraam aan
de Oudegracht. Gervasio Nistro,
die ook in het familiebedrijf werkte,
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