
Ciabatta con pomodoro €4,95

Ciabatta brood met tomatensalsa

Salumi di Piatto €9,95

Verschillende Italiaanse ham- en worstsoorten  

Formaggi del' Piatto €9,95

Verschillende Italiaanse kaassoorten met rozijnen vijgenbrood

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

l u n c h k a a r t

Insalata Carpaccio €11,95

Salade met handgeslagen carpaccio met 
truffelpecorino, olijfolie, tomaat en basilicum

Insalata capesante e 
proscuitto di Parma €13,95

Sint-jakobsschelpen met parmaham, anti boise, 
waterkers en limoenmayonaise

Insalata Sgombro con finocchio €12,95

Gemarineerde makreel met rucola, venkel, limo

I N S A L ATA
s a l a des

Carpaccio con pecorino a tartufo 
€9,50

Handgeslagen carpaccio met 
truffelpecorino, olijfolie, tomaat en 

basilicum
wijnsuggestie: Bardolino Chiaretto - 

Veneto €5,75

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

Risotto al gorgonzola dolce €9,50

Groene risotto met basilicum, gorgonzola, 
peulvruchten en bosui

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

Orchette con agnello €9,50

Oortjespasta met gestoofde 
lamsschouder, pompoensalsa, 

parmezaanse kaas en gefrituurde salie
wijnsuggestie: Primitivo Del Salento Don 

Cosino - Apulie €5,00

Spaghetti carbonara 'alla Piatto' 
€9,50

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

rauwe eierdooier
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

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

l u n c h k a a r t

Torta al limone €3,95

Citroentaart met merengue

Tiramisu classico €3,95

Klassieke tiramisù met amaretto, koffie 
en lange vingers

Torta al cioccolate con  
dulce de leche €3,95

Chocolade taart met gezouten 
karamel fudge

Panna cotta di yoghurt  
con frutto €3,95

Frisse yoghurt panna cotta met 
zomerfruit

Caffe di Piatto €6,95

Espresso of cappuccino met 
3 bonbons en 2 Italiaanse koekje’s

Formaggi del’ Piatto €9,95

Verschillende Italiaanse kaassoorten 
met rozijnen vijgenbrood

Sgroppino €6,95

Italiaanse spoom met prosecco, 
room en citroen sorbetijs

D O LC E  P I C CO L I
zo e t
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D O LC E  P I C CO L I
zo e t


