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 Wijnen 
 
 Wij selecteren onze wijnen met zorg en passie voor ons restaurant. Wij begeleiden graag uw gerecht met een bijpassende wijn. 
 Daarnaast kunt u onze medewerkers vragen om advies of om de wijnkaart voor ons volledige aanbod. 
 

Om u thuis ook de mogelijkheid te bieden om van onze wijnen te genieten, zijn onze wijnen tegen een ‘meeneemprijs’ te kopen zoals 
per fles als per doos. 

 

 Catering en Private dining 
  

-  Wij verzorgen uw privédiner bij u thuis of op locatie, waarbij wij u volledig ontzorgen 

-  We spreken samen met u af wat u wilt eten en we koken dan bij u op locatie 

-  In overleg verzorgen wij ook de wijnen bij het eten 

-  Porselein, bestek, glaswerk en linnen, wij nemen het mee 

-  Heeft u een tafel die niet groot genoeg is voor uw gezelschap? Geen probleem, wij wel! 

-  Al met al, genieten van een top diner in uw eigen ambiance  
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Specialità  specialiteiten 
 

 

 €  12,95 Spaghetti Parmigiano (come secondo € 19,95) 
   Verse spaghetti geserveerd aan tafel uit een Parmezaanse kaas (als hoofdgerecht €19,95) 

 

 €  29,50 Dello Chef 
   Wisselend specialiteiten hoofdgerecht gemaakt van de mooiste Italiaanse producten 
 

 €  22,50 Dello Chef vegetariano 
   Wisselend vegetarisch hoofdgerecht gemaakt van de mooiste Italiaanse producten 
 

 €  38,50 Menù a sorpresa 
   3-gangen verrassingsmenu  
 
   4-gangen verrassingsmenu (€ 45,75) 
   5-gangen verrassingsmenu (€ 53,75) 
   6-gangen verrassingsmenu (€ 61,75) 
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Antipasti  voor bij het aperitief 
 

 

 €   7,95 Bruschetta al pomodoro e bocconcino di mozzarella 
   tomaat | mozzarella | basilicum 

 

 €   8,95 Bruschetta salmone e mascarpone 
   zalm | mascarpone | kruidensaus 
  

 €   8,95 Bruschette miste 
   Een combinatie van bovenstaande 2 bruschette  
    
 €   12,95 Salumi e formaggi   
   3 soorten vleeswaren | 3 soorten kaas | olijven 
   

 €   4,95 Pane Italiano fresco con sale marino, origano e Parmigiano  

   breekbrood met zeezout | oregano | Parmezaan | tomatenolie  
 

€   6,95 Focaccia con tuffo 
   focaccia brood | kruidensaus | truffel mayonaise | olijven tapenade 
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Antipasti  voorgerechten 
 

 

 €  14,95 Carpaccio di bue con rucola e Parmigiano 
   ossenhaas | rucola | pijnboompitten | Parmezaan | aceto balsamico 
   met truffelmayonaise + € 1,75 
 

 €  14,95 Vitello tonnato 

   kalfsmuis | tonijn mayonaise | gegrilde tonijn | kappertjes 
  

 €  15,95 p.p. Antipasti misti al gusto dello chef (da due persone) 
   Proeverij van Italiaanse heerlijkheden (vanaf twee personen)  
   ook vegetarisch te bestellen 
 

 €  14,95 Tartare di Tonno 
   tonijntartaar | avocado | mango | limoen | rode peper 
 

 €  12,50 Insalata 'Caprese' 
   buffelmozzarella | tomaat | pesto | rozemarijn | salie | knoflook 
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Antipasti Caldi     warme voorgerechten 
 
 
 

 €    9,95 Arancini  
   risotto-bitterbal | kreeft | saffraan | limoenmayonaise 
 

€  15,95 Animelle fragole e rabarbaro 

   zwezerik | aardbei | rabarber | olijf 
   

€  12,95 Pancia di maiale  

   buikspek | bieslook | uien | sinaasappel  
 

 €  12,95 Zuppa d'Astice  
   kreeftenbisque | tomaat | kreeft  
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Primi piatti      pasta gerechten 
 

 

 

€  12,95 Spaghetti Parmigiano (come secondo € 19,95) 
   verse spaghetti aan tafel geserveerd uit een Parmezaanse kaas (als hoofdgerecht €19,95) 

 

 €  12,95 Gnocchi alla Marinara (come secondo € 19,95) 

  schaal- en schelpdieren | bisque | pompoen (als hoofdgerecht €19,95) 

 

€  12,95 Ravioli di menta e formaggio di capra (come secondo € 19,95) 
  Doperwt | munt | geitenkaas | muntolie (als hoofdgerecht €19,95) 

  

€  13,95 Ravioli Brasato (come secondo € 19,95) 
   Kalfsschenkel | tomaat | Parmezaan (als hoofdgerecht €19,95) 

  



                                           Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten, heeft u een allergie, meld het ons! 
 

 

 Secondi di pesce  hoofdgerechten vis 
 

 

 

 €  24,50 p.p. Frutti di mare con orzo (da due persone) 
   Zeefruit | salami | saffraan | orzo (vanaf twee personen) 
 

 €  24,95 Filetto di Scorfano alla “Puttanesca” 

   roodbaars filet | tomaat | ansjovis | zwarte olijven  
 

 €  24,95 Merluzzo in crosta di Parmigiano 

   kabeljauw | korst van Parmezaan | broccoli | kappertjes 
 

 €  25,95 Gamberoni all’aglio, olio e peperoncino 
   gamba’s | knoflook | rode peper | groene kruiden | olijfolie 
 
 
 
 
 

   Contorni - bijgerechten 

   Geroosterde rozemarijnaardappelen € 4,50 

   Verse frieten met truffelmayonaise  € 4,50 

   Spaghetti aglio, olio e peperoncino  € 5,50 

   Spaghetti met huisgemaakte pesto  € 5,50  
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 Secondi di carne  hoofdgerechten vlees 
 

 

  

€  29,50 Bistecca ai ferri  
   kalfs ribeye | grill | knoflook 

 

 €  29,50 Carré d’ Agnello ed il suo stufato 
   lamsrack | lamsnek | bosspeen | truffelhoning | lavas 
 
 €  27,50 Ossobuco 
   kalfsschenkel | mousseline | uien | rucola | tomaat 
 

 €  24,50 Saltimbocca di Manzo 
   runderlende | salie | Parmaham 
 

 €  32,50 p.p. Carne d’Intenzo (da due persone)  

   Mixed Grill | Intenzo Stijl | groente garnituur | sauzen (vanaf twee personen) 
  
 
 

   Contorni - bijgerechten 

   Geroosterde rozemarijnaardappelen € 4,50 

   Verse frieten met truffelmayonaise  € 4,50 

   Spaghetti aglio, olio e peperoncino  € 5,50 

   Spaghetti met huisgemaakte pesto  € 5,50  
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 Dolci   dessert 
 

 

 € 11,95 Formaggi 
   Italiaanse kazen | vijgenbrood | truffel | honing 
 
 

 €   8,95 Tiramisù 
   amaretto | mascarpone | karamel 
 

 €   9,95 Ferrero Rocher 
   semi freddo | chocoladekrokant | hazelnoot | Ferrero Rocher 
 

 €   9,95 Pannacotta ai frutti rossi 
   roodfruit | gemarineerde aardbei | hangop | basilicum 
 

 €   8,95 Crème Brûlée a modo nostro 
   limoncello | vanille | citrus | caramel | Intenzo stijl 
 

€   6,95 Caffè e cioccolato  

   Koffie naar keuze met Italiaanse bonbons van Zeut  
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 Vini dolci   dessertwijnen 
 

 

 €   6,75 Recioto di Soave 
   Een frisse dessertwijn met tinten van honing en abrikoos 
 
 

 €   8,25 Vin Santo 
   Een wereldberoemde dessertwijn uit Toscane gemaakt van Malvasia en Trebbiano 
 

 €   5,25 Limoncello 
   "Illegale borrel" gemaakt van flinterdunne citroenschillen op alcohol getrokken 

 

 

 

 Caffè speciale        speciale koffie € 7,95 
 

 

 Italian Coffee  Koffie met Amaretto en ongesuikerde room 

 Irish Coffee  Koffie met Whiskey, bruine suiker en ongesuikerde room 

 Spanish Coffee Koffie met Tia Maria en ongesuikerde room 

 Spanish '43  Koffie met Licor 43 en ongesuikerde room 

 French Coffee Koffie met Grand Marnier en ongesuikerde room 

 Mexican Coffee Koffie met Kahlúa en ongesuikerde room  


