
me n u k a a r t

Focaccia con tomate €4,95

Focaccia brood met tomatentapenade  
en extra vierge olijfolie

Salumi di Piatto €9,95

Verschillende Italiaanse ham- en worstsoorten  
met geroosterd ciabatta brood

Formaggio di Piatto €9,95

Verschillende Italiaanse  
kaassoorten met suikerbrood

Bruschetta di Piatto (6 st) €9,95

Diverse belegde bruschetta's

Bruschetta di Piatto  
'Speciale' (6 st) €14,95

Diverse belegde luxe bruschetta's

Piatto’s Antipasti €15,95

Assortiment van de anti pasti kaart

A N T I PA S T I
k l e in e h ap j es

Zuppa di Minestrone €7,50

Rijk gevulde Italiaanse groentesoep  
met gegrild ciabatta brood

wijnsuggestie: Terre dei Buth,  
Prosecco Treviso Frizzante €5,50

Zuppa di Piatto €7,50

Wekelijks wisselende soep 

Z U P P E
s o ep en

Torta allo stracciatella €7,00

Stracciatella cheesecake met pure 
chocolade, aardbei sorbetijs en nougatine

wijnsuggestie: Medici Ermete,  
Lambrusco Rosso Reggiano €6,00

Tiramisu “Estile Piatto” €7,00

Piatto’s tiramisu met karamel  
en huisgemaakte amaretto

wijnsuggestie: Di Lenardo Vineyards,  
Pass the Cookies! €7,50

Torta allo Arancia e limone €7,00

Sinaasappel citroen taart met passievrucht 
sorbetijs en basilicum coulis

wijnsuggestie: Di Lenardo Vineyards,  
Pass the Cookies! €7,50

Caffé di Piatto €5,00

Espresso met chocolaatjes en koekjes 

Formaggio di Piatto €9,95

Assortiment van verschillende  
kaassoorten met suikerbrood

wijnsuggestie: Azienda Collefrisio,  
Tenuta Giuliano Montepulciano €7,25

Scroppino €6,50

Italiaanse spoom met prosecco, wodka, 
room- en citroen sorbetijs

D O LC E
zo e t



Vitello tonnato sottosopra €9,50

Gegrilde verse tonijn met kalfsmayonaise en salsa verde
wijnsuggestie: Di Lenardo Vineyards, Pinot Grigio €6,75

Pesce spada con fregola €9,50

Rauw gemarineerde zwaardvis met citroenmelisse,  
pastaballetjes, lente-ui en gezouten komkommer ijs

wijnsuggestie: Cantine San Marziano, La Natura Inzolia €5,75

Capesante con pancetta di maiale €9,50

Coquille met langzaam gegaard buikspek, zeekraal en citroenyoghurt
wijnsuggestie: Cantina di Monteforte, Clivus Soave Classico €5,00

Polpo brasato con sambuca €9,50

Gestoofde en gebakken octopus afgeblust met  
sambuca en pesto, met gegrilde polenta en spinazie

wijnsuggestie: Masseria Frattasi, Taburno Falanghina di Montagna €7,00

Pastrami con fico e mango €9,50

Lauwwarme gemarineerde runderlende met verse vijgen, 
gemarineerde mango, balsamico stroop en rucola

wijnsuggestie: Borgo di Colloredo, Malvasia €4,75

Lombatello con rosmarino e gorgonzola 
Flank steak met aardappel-rucola puree,  

krokante spruitjes en een romige saus van gorgonzola
wijnsuggestie: Tenuta de Angelis, Rosso Piceno €4,75

Animelle di agnello €9,50

Lamszwezerik met gegrild suikerbrood, gekonfijte  
balsamico uitjes en gepofte mini trostomaat

wijnsuggestie: Tenuta Lena di Mezzo, Valpolicella Classico €6,95

Insalata panzanella €9,50

Italiaanse broodsalade met ciabatta, gele en rode tomaat,  
basilicum, ansjovis, kappertjes en extra vierge olijfolie 

wijnsuggestie: Cantina Tollo, Terre di Chieti Madregale Bianco €4,25

Carpaccio con maionese al crescione €9,50

Hand geslagen carpaccio met parmezaan,  
pangrattato, tuinkersmayonaise en citroentomaten

wijnsuggestie: Tenuta de Angelis, Offida Pecorino €6,50

Verdura mista con carciofi €9,50

Geroosterde voorjaarsgroenten met artisjok tapenade en carta della musica
wijnsuggestie: Medici Ermete, Lambrusco Rosso Reggiano €6,00

Risotto alla Milanese €9,50

Saffraan risotto met tuinbonen, crudite van bieten  
en een chip van parmezaan 

wijsuggestie: Tenuta Lena di Mezzo, Valpolicella Classico €6,95

Rotolo con tallegio €9,50

Pasta vellen gevuld met witte bonencrème, snijbiet en tallegio,  
geserveerd met een romige salie botersaus en pangratatto 

wijnsuggestie: Masseria Frattasi, Taburno Falanghina di Montagna €7,00

Penne con giaretto €9,50

Penne pasta met langzaam gegaarde lamsschenkel,  
zongedroogde tomaten en een chip van parmaham
wijnsuggestie: Tenuta de Angelis, Rosso Piceno €4,75

Spaghetti Carbonara “Estile Piatto” €9,50

Spaghetti met knoflook, pancetta en een rauwe eidooier
wijnsuggestie: Cantine San Marziano, La Natura Inzolia €5,75

Tortellini con asparago €9,50

Tortellini gevuld met ricotta en asperge met gepofte  
knoflookolie, geroosterde paprika en aubergine 

wijnsuggestie: Tenuta de Angelis, Rosso Piceno €4,75

P I AT TO  P I C CO LO
k l e in e gere ch ten
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