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A N T I PA S T I

kl ein e h ap j es

kl ein e h ap j es

Olive con aglio €3,95

Vitello tonnato sottospra €9,50

Foccacio con tomate €4,95

Salsicce arrosto €9,50

Olijven gemarineerd met knoflook,
citroen en rozemarijn

Gegrilde verse tonijn met
kalfsmayonaise en salsa verde

Foccacia brood met tomaten tapenade
en extra vierge olijfolie

Verdura Mista con olio d'oliva €5,95
Gemarineerde groenten in olijfolie
met carta della musica

Italiaanse worstjes gebakken met
rode ui, knoflook, laurier en geroosterde
aubergine en pompoen

Salumi di Piatto €9,95

Formaggio di Piatto €9,95

Zuppa di pomodori grigliati con
mascarpone
Geroosterde pomodorisoep met
basilicum-mascarpone

Piatto’s Anti pasti €15,95

Italiaanse worstjes gebakken met
rode ui, knoflook, laurier en geroosterde
aubergine en pompoen

Fonduta di tallegio €9,50

Italiaanse kaasfondue van tallegio
met grissini's en rozijnen vijgenbrood

Salumi di Piatto €9,95

Piatto’s Anti pasti €15,95

Assortiment van de anti pasti kaart

Formaggio di Piatto €9,95

Verschillende Italiaanse kaassoorten
met rozijnen vijgenbrood

ZUPPE

ZUPPE

s oep en
€7,50

s oep en
€7,50

Zuppa con sarde

Soep met sardientjes en borlottibonen
met ciabatta

Zuppa di pomodori grigliati con
mascarpone
Geroosterde pomodorisoep met
basilicum-mascarpone

Zuppa con sarde

Soep met sardientjes en borlottibonen
met ciabatta

B R U S C H E T TA’ S
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gegril d brood

gegril d brood

Proscuitto di parma (2 st) €5,95

Bagna cauda (2 st) €5,95

Parmaham met truffelolie en
zwarte peper

Traditionele Italiaanse ansjovisdip
met carta della musica

Fegato di pollo (2 st) €5,95

Mozzarella di Buffala ( 2 st ) €5,95

Kippenlevercreme met gekonfijte
sinaasappel

Classica (2 st) €4,95

Salsicce arrosto €9,50

Verdura Mista con olio d'oliva €5,95

Verschillende Italiaanse worstsoorten
met rozijnen vijgenbrood

Verschillende Italiaanse kaassoorten
met rozijnen vijgenbrood

Gegrilde verse tonijn met
kalfsmayonaise en salsa verde

Foccacio con tomate €4,95

Gemarineerde groenten in olijfolie
met carta della musica

Assortiment van de anti pasti kaart

Vitello tonnato sottospra €9,50

Foccacia brood met tomaten tapenade
en extra vierge olijfolie

Fonduta di tallegio €9,50

Italiaanse kaasfondue van tallegio
met grissini's en rozijnen vijgenbrood

Verschillende Italiaanse worstsoorten
met rozijnen vijgenbrood

Olive con aglio €3,95

Olijven gemarineerd met knoflook,
citroen en rozemarijn

Tomaat, basilicum, ui, knoflook
en olijfolie

Buffelmozzarella, basilicumolie
en pijnboompitten

Lardo di collonata ( 2 st ) €5,95

Zijdezachte spek uit piemonte met
gemarineerde bundelzwammen

Proscuitto di parma (2 st) €5,95

Bagna cauda (2 st) €5,95

Parmaham met truffelolie en
zwarte peper

Traditionele Italiaanse ansjovisdip
met carta della musica

Fegato di pollo (2 st) €5,95

Mozzarella di Buffala ( 2 st ) €5,95

Kippenlevercreme met gekonfijte
sinaasappel

Classica (2 st) €4,95

Tomaat, basilicum, ui, knoflook
en olijfolie

Buffelmozzarella, basilicumolie
en pijnboompitten

Lardo di collonata ( 2 st ) €5,95

Zijdezachte spek uit piemonte met
gemarineerde bundelzwammen

