
Italiaanse vleeswaren
Italiaanse kazen
Tonijnsalade
Gegrilde groenten
Gemarineerde olijven
Gemarineerde gamba’s
Gemarineerde artisjokharten
Cipollini
Piadino gevuld met mortadella, rucola en tomatentapenade

Italiaanse vleeswaren
Italiaanse kazen
Tonijnsalade
Gegrilde groentes
Gemarineerde olijven
Gemarineerde gamba’s
Gemarineerde artisjokharten
Cipollini
Piadino gevuld met mortadella, rucola en tomatentapenade
Involtini van wildstoof
Vitello tonnato
Gemarineerde zalm met rode biet

Antipasti Norma
Prijs
€ 14,50 p.p.  ....

€ 17,50 p.p.   ....

Aantal

Antipasti Intenzo

Antipasti schotels

Fijne en smakelijke feestdagen



Carpaccio met rucola, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas    € 9,50 p.p.   .....
Wijntip: Pecorino, frisse fruittonen doorspekt met een hint van
honing en rijpe ananas         € 17,50 p.s.  .....

Vitello tonnato zachtgegaarde kalfsfilet met tonijnmayonaise en
gefrituurde kappertjes         € 8,50 p.p.   .....
Wijntip: Friulano, intens fruitig en bloemig      € 13,85 p.s.   .....

Crudito di tonno: dungesneden rauwe tonijn, tomaat,
olijf en creme van bieslook        € 9,95 p.p.   .....
Wijntip: Gavi del Gavi, vol zachte wijn met mineralen en tonen van
wit fruit en citrus          € 14,95 p.s.  .....

Tortellini gevuld met pompoen, chutney van pompoen en een
groene kruidenolie          € 8,50 p.p.   .....
Wijntip: Soave, 100% garganega. Rijp fruit in de geur en
volheid in de smaak door acht maanden houtlagering    € 17,50 p.s.   .....

Ravioli gevuld met bospaddenstoelen en truffel met een romige
saus van truffel          € 9,50 p.p.   .....
Wijntip: Pachar, mix van chardonnay, viognier en sauvignon, volle
rijpe wijn met tonen van vanille en met zes maanden houtlagering  € 20,00 p.s.   .....

Ravoli met Ossobuco         € 9,50 p.p.   .....
Wijntip: Pecorino “Aries”, frisse fruittonen doorspekt met een hint
van honing en rijpe ananas        € 17,50 p.s.   .....

Spaghetti Parmigiano, onze befaamde spaghetti met een saus
van rode peper, pijnboompitjes, basilicum en citroen     € 9,00 p.p.   .....
Wijntip: Gavi del Gavi, vol zachte wijn met mineralen en tonen van
wit fruit en citrus          € 14,95 p.s.   .....

Gebakken gamba’s met knoflook en rode peper     € 19,50 p.p.   .....
Wijntip: Pecorino, frisse fruittonen doorspekt met een hint van
honing en rijpe ananas         € 17,50 p.s.   .....

Stoofschotel met vis         € 19,50 p.p.   .....
Wijntip: Gavi del Gavi, vol zachte wijn met mineralen en tonen van
wit fruit en citrus          € 14,95 p.s.   .....

Prijs

Prijs

Prijs

Aantal

Aantal

Aantal

Voorgerechten

Pasta

Visgerechten



Kalfswang met eigen jus         € 19,50 p.p.   .....
Wijntip: Cedro riserva, volle smaken van rood fruit, kruiden en
vanille, mede door rijping op vat van 14-18 maanden    € 21,25 p.s.   .....

Saltimbocca alla romana: Kalfsfilet met salie     € 19,50 p.p.   .....
Wijntip: Refosco, een mooie mix van geuren en smaken, denk aan
bramen, cacao en tabak         € 16,55 p.s.   .....

Tiramisu volgens het alom bekende recept van Nonna Carmela   € 5,75 p.p.   .....
Wijntip: Vin Santo, smaken van sultana rozijnen en een beetje noten  € 27,50 p.s.   .....

Chocotaart met lopende vulling en Amarena kersen    € 5,50 p.p.   .....
Wijntip: Oro del cedro, licht gouden gewurtztraminer met smaken
van gedroogde vruchten en honing       € 25,50 p.s.   .....

Kaasplateau (mix van 5 kazen)        € 8,25 p.p.   .....
Wijntip: Passito di Falco, deze rode dessertwijn gemaakt van
Malvasia Nera is licht zoet en heerlijk bij kaas     € 21,50 p.s.   .....

Enschedesestraat 7, 7551 EE Hengelo T (074) 291 24 18 E info@intenzo.nl
F Intenzo Hengelo Open di t/m za 10.00 – 22.00 uur & zo 14.00 – 22.00 uur

Afhalen tussen 11:00 tot 14:00 uur op 24 december

Naam:

Telefoon:

E-mail adres:

Prosecco le Manzane 20-10
€13,50

Bij alle hoofdgerechten wordt een bijpassend groente garnituur geleverd

Extra bijlagen:
Rozemarijn aardappelen voor twee personen      € 4,50 p.p.   .....
Spaghetti olio, aglio & pepperoncino voor twee personen    € 4,50 p.p.    .....

Prijs

Prijs

Aantal

Aantal

Vleesgerechten

Desserts


