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A N T I PA S T I

P I AT T O P I C C O L O

kl ein e h ap j es

kl ei n e g er e ch ten

Ciabatta con pomodoro €4,95
Ciabatta brood met tomatensalsa

Capesante con pancetta €9,50

Pappardelle con funghi €9,50

Verschillende Italiaanse ham- en worstsoorten

Gebakken coquille met pancetta chips,
bloemkoolcrème en zwarte olijven
wijnsuggestie: Vermentino Vecchia
Torre - Apulie €6,@5

Lintenpasta met paddenstoelen ragu,
tallegio en gefrituurde cavalo nero
wijnsuggestie: Villa Quinzio Negroamaro
- Apulië €4,95

Formaggi del' Piatto €9,95

Salmone marinato €9,50

Spaghetti carbonara 'alla Piatto'
€9,50

Salumi di Piatto €9,95

Verschillende Italiaanse kaassoorten met rozijnen vijgenbrood

Diverse belegde bruschetta's

gemarineerde zalm met gerookte
krieltjes, sous vide ge-gaarde eidooier
en dragondressing
wijnsuggestie: Soave Classico - Veneto
€5,00

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

Risotto al tartuf €9,50

Le Bruschette (6 st) €9,95

Diverse belegde luxe bruschetta's

L'antipasto del 'Piatto' €15,95

Assortiment van de antipasti kaart

C I A B AT TA
ci ab a t ta

Carpaccio con maionese al tartufo €11,00
Handgeslagen carpaccio met truffelmayonaise,
pangratatto, rucola en parmezaanse kaas

Mozzarella di bufala con olio affumicato €11,00

Truffelrisotto met gepofte kastanje’s en
krokante parmezaanse kaas
wijnsuggestie: La Natura Nero D’avola Sicilië €5,00

Spaghetti met knoflook, pancetta,
peterselie, parmezaanse kaas en een
rauwe eierdooier
wijnsuggestie: D'Osaria Pinot Grigio Friuli €6,75

Zuppa di pomodoro piccante con
pesto €9,50

Pikante tomatensoep met basilicum
pesto en gegrilde focaccia
wijnsuggestie: Bardolino Chiaretto Rosato
- Veneto €5,75

I N S A L ATA
sal ades

Insalata carpaccio €11,95

Salade met handgeslagen carpaccio met
truffelmayonaise, tomaat, truffelmayonaise en
parmezaan

Buffermozzarella met gerookte olijfolie, rucola, gepofte
tomaat en basilicum

Insalata capesante e proscuitto di Parma €11,95

Vitello tonnato sottosopra €11,00

Insalata trota €11,95

Eénzijdig gegrilde tonijn met kalfsmayonaise, salsa
verde en gegrilde groen asperge

Sint-jakobsschelpen met parmaham, pomodori salsa,
bosui en dragondressing

Gerookte forel, sous-vide gegaarde eidooier, gerookte
aardappel en bosui.

