
Torta al limone €3,95

Citroentaart met merengue

Tiramisu 'Classico' €3,95

Klassieke tiramisu met amaretto, 
koffie en lange vingers 

Torta al cioccolate con 
dulce de leche €3,95

Chocoladetaart met gezoute 
karamel fudge

Panna cotta di yoghurt 
con frutto €3,95

Frisse yoghurt panna cotta  
met zomerfruit

Caffe di Piatto €6,95

Espresso met chocolaatjes  
en koekjes 

Formaggi del' Piatto €9,95

Verschillende Italiaanse  
kaassoorten met rozijnen 

vijgenbrood

Scroppino €6,95

Italiaanse spoom met prosecco, 
wodka, room en citroen sorbetijs

D O LC E  P I C CO LO
k l e in e des s er ts

me n u k a a r t

Ciabatta con pomodoro €4,95

Ciabatta brood met tomatensalsa

Salumi del' Piatto €9,95

Verschillende Italiaanse  
ham- en worstsoorten

Formaggi del' Piatto €9,95

Verschillende Italiaanse  
kaassoorten met rozijnen vijgenbrood

Ostriche "speciali" €9,95

3 verse oesters met vinaigrette en citroen
wijnsuggestie: Terre Dei Buth Prosecco €5,50

Le Bruschette (6 st) €9,95

Diverse belegde bruschetta's

Le Bruschette 'Speciali' (6 st) €14,95

Diverse belegde luxe bruschetta's

L'antipasto del 'Piatto' €15,95

Assortiment van de antipasti kaart

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



Sgombro con finocchio €9,50

Salade van gerookte makreel met rucola, venkel, 
limoenmayonaise en bloedsinaasappel

wijnsuggestie: Garganego Vicenza - Veneto €4,75

Capesante con pancetta di maiale €9,50

Coquille met langzaam gegaarde buikspek,  
crème van bospeen, wortelchips en waterkers

wijnsuggestie: D'Osaria Pinot Grigio €6,75

Zuppa di pesce con polpo e gamberi €9,50

Lichte tomaten-vis bouillon met baby octopus, mosselen, 
gamba en een crostini met gepofte knoflook
wijnsuggestie: La Natura Inzolia - Sicilië €5,75

Mozzarella di bufala con olio affumicato €9,50

Buffelmozzarella met gerookte olijfolie, rucola, gepofte 
tomaat en basilicum

wijnsuggestie: Offida Pecorino - Marken €6,50

Sardine al limone e peperoncino €9,50

Ceviche van verse sardine in limoen-peper olie met 
kappertjesmayonaise, radijs en little gem

wijnsuggestie: Vermentino Vecchia Torre - Apulie €6,25

Anguria con formaggio di capra e prosciutto di 
parma €9,50

Gegrilde watermeloen met zachte geitenkaas, 
parmahamchips, balsamico en walnoten

wijnsuggestie: Bardolino Chiaretto - Veneto €5,75

Melanzane soffiate con gremolata e fregola €9,50

Gepofte aubergine met pikante fregola, citroen-peterselie 
dressing en granaatappel

wijnsuggestie: Offida Pecorino - Marken €6,50

Porchetta con polenta €9,50

Varkensbuik ingerold met Italiaanse kruiden en sinaasappel met gebakken 
polenta, mais en gerookte paprikasaus

wijnsuggestie: Rosso Piceno - Marken €4,75

Carpaccio con pecorino a tartufo €9,50

Handgeslagen carpaccio met truffelpecorino, olijfolie, tomaat en basilicum
wijnsuggestie: Bardolino Chiaretto - Veneto €5,75

Orchette con agnello €9,50

Oortjespasta met gestoofde lamsschouder, pompoensalsa, parmezaanse 
kaas en gefrituurde salie

wijnsuggestie: Primitivo Del Salento Don Cosino - Apulie €5,00

Risotto al gorgonzola dolce €9,50

Groene risotto met basilicum, gorgonzola, peulvruchten en bosui
wijnsuggestie: Primitivo Del Salento Don Cosino - Apulie €5,00

Giganti con ricotta e aspergi €9,50

Tortellini gevuld met ricotta en groene asperge in een bouillon van 
paddestoelen met paddestoelen tapenade en truffelschuim

wijnsuggestie: Rosso Piceno - Marken €4,75

Merluzzo con crema di piselli e menta €9,50

Sous-vide gegaarde kabeljauwhaas met doperwt-munt crème, venkel en 
tomaat-knoflook salsa

wijnsuggestie: Offida Pecorino - Marken €6,50

Spaghetti carbonara 'alla Piatto' €9,50

Spaghetti met knoflook, pancetta, peterselie, parmezaanse kaas en een 
rauwe eierdooier

wijnsuggestie: D'Osaria Pinot Grigio €6,75

Piatto dello chef €9,50

Chef's special, wisselend gerecht

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

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


