
Torta di formaggio€3,95

Cheesecake van ricotta, 
sinaasappel en witte chocolade

Tiramisu del “Piatto” €3,95

Tiramisù met kruidnoten

Torta di carote €3,95

Carrotcake met vijg, walnoot en 
gember botercrème

Panna cotta al cannella €3,95

Kaneel panna cotta met amarene 
kersen

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 CCO LO
k l e in e des s er ts

m e 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

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 NTI PA S TI
k l e in e h ap j es



Aringhe affumicato con crema di fegato di pollo €9,50

Gerookte haring met kippenlever crème, zoetzure biet en krokant 
vijgen-notenbrood

wijnsuggestie OFFIDA PECORINO - MARKEN €6,50

Vitello tonnato sottosopra€9,50

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

wijnsuggestie: D’ORSARIA PINOT GRIGIO - FRIULI  €6,75

Panna cotta di capra con fichi€9,50

Geitenkaas panna cotta met gestoofde vijg, pecannoten en radicchio
wijnsuggestie: VERMENTINO VECCHIA TORRE - APULIE  €6,25

Mozzarella di bufala con olio affumicato €9,50 

Buffelmozzarella met gerookte olijfolie, rucola, gepofte tomaat en 
basilicum

wijnsuggestie: OFFIDA PECORINO - MARKEN €6,50

Salmone marinato €9,50

Gemarineerde zalm met gerookte krieltjes, sous-vide gegaarde eidooier 
en dragon dres-sing

wijnsuggestie: SOAVE CLASSICO TERRE DI MONTEFORTE - VENETO  
€5,00

Zuppa di pomodoro piccante con pesto€9,50

Pikante tomatensoep met basilicum pesto en gegrilde focaccia
wijnsuggestie: BARDOLINO CHIARETTO ROSATO - VENETO  €5,75

Capesante con pancetta €9,50 

Gebakken coquille met pancetta chips, bloemkoolcrème en zwarte 
olijven

wijnsuggestie: VERMENTINO VECCHIA TORRE - APULIE  €6,25

Rottolo con spinaci e formaggio di capra €9,50

Opgerolde pasta met spinazie, geitenkaas, pompoen, salie-boter en 
geschaafde amandel

wijnsuggestie: VILLA QUINZIO NEGROAMARO - APULIË  €4,95

Carpaccio con maionese al tartufo €9,50 

Handgeslagen carpaccio met truffelmayonaise, pangratatto, rucola en 
parmezaanse kaas

wijnsuggestie: D’ORSARIA PINOT GRIGIO - FRIULI  €6,75

Rospo di mare €9,50

Gebakken zeewolf met gestoofde andijvie, krokante garnaaltjes en 
schaaldieren saus

wijnsuggestie: OFFIDA PECORINO - MARKEN €6,50

Risotto al tartufo €9,50 

Truffelrisotto met gepofte kastanje’s en krokante parmezaanse kaas
wijnsuggestie: LA NATURA NERO D’AVOLA - SICILIË €5,50

Polpo brassato con riso nero €9,50

Octopus met zwarte rijst, citroen, saffraancrème en gegrilde bosui
wijnsuggestie: D’ORSARIA PINOT GRIGIO - FRIULI  €6,75

Cinghiale con gnocchi €9,50

Gestoofde wildzwijn in eigen jus, aardappel gnocchi en paarse zuurkool
wijnsuggestie: MONTEPULCIANO D’ABRUZZO - ABRUZZEN €6,25

Pappardelle con funghi €9,50

Lintenpasta met paddenstoelen ragû, parmezaanse kaas en gefrituurde cavalo nero 
wijnsuggestie: VILLA QUINZIO NEGROAMARO - APULIË  €4,95

Spaghetti Carbonara “alla Piatto” €9,50

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

wijnsuggestie: D’ORSARIA PINOT GRIGIO - FRIULI  €6,75

Copertina di spalla con salsa di birra €9,50 

Gegrilde sukade met gestoofde prei, gerookte knolselderij puree en saus van 
donker bier

wijnsuggestie: PRIMITIVO DI MANDURIA- APULIË €6,75

Piatto dello chef  €9,50

Chef’s special, wisselend gerecht 

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