


 

Italiaanse vleeswaren | kaassoorten
Huisgemaakte tonijnsalade
Gegrilde groenten
Spiesje caprese
Gemarineerde olijven
Gamba’s in knoflook-peperolie
Gemarineerde artisjokharten
Cipollini 
Piadina | mortadella | rucola 
Focaccia | tapenade | huisgemaakte pesto

Wijntip: Pinot Grigio uit Veneto. Aromatische geur met hinten van
rijpe peer en wilde bloemen met een evenwichtige smaak.   € 17,95 .....

Prijs

 € 18,50 p.p. ....

AantalAntipasti d’Intenzo 

Carpaccio | ossenhaas | aceto balsamico | Parmezaanse kaas    € 14,95  .....
Carpaccio XL           € 19,95  .....
Wijntip: Langhe Chardonnay uit de Piemonte. Strogele wijn met 
groene reflexen, delicaat en licht notig aroma.      € 17,50 .....

Carpaccio | ossenhaas | truffel | Parmezaanse kaas      € 14,95  .....
Carpaccio XL           € 19,95  .....
Wijntip: Langhe Chardonnay uit de Piemonte. Strogele wijn met 
groene reflexen, delicaat en licht notig aroma.      €17,50  .....

Vitello Tonnato | kalfsmuis | tonijnmayonaise | gegrilde tonijn   € 14,95  .....
Wijntip: Friulano, intens fruitig en bloemig      € 19,-   .....

Tonijn Tartaar | mango | citrus        € 14,95  .....
Wijntip: Friulano, intens fruitig en bloemig       € 19,-   .....

Voorgerechten Prijs Aantal

M E N U K A A R T  K E R S T  2 0 2 0

Take away



Spaghetti | Parmigiano Reggiano | honing | pijnboompitten | citroen  € 12,95  .....
Wijntip: Grechetto uit Umbria. Fris en elegant met aroma’s van vers groen
fruit en perzik. Krachtig van smaak met een frisse en kruidige afdronk.  € 17,95  .....

Ravioli | bospaddenstoelen | truffel        € 14,95  .....
Wijntip: Pachar uit Toscane. Mix van Chardonnay, Viognier en Sauvignon
met zes maanden op hout gerijpt. Geurige wijn met mooie zachte tonen
van vanille door de houtrijping, limoen en noten.     € 25,95  .....

Spaghetti | aglio olio e peperoncino | gamba      € 14,95  .....
Pinot Grigio uit Veneto. Aromatische geur met hinten van rijpe peer en
wilde bloemen met een evenwichtige smaak.     € 17,95  .....

Ravioli | aubergine | wildstoof        € 14,95  .....
Wijntip: Pachar uit Toscane. Mix van Chardonnay, Viognier en Sauvignon
met zes maanden op hout gerijpt. Geurige wijn met mooie zachte tonen
van vanille door de houtrijping, limoen en noten.     € 25,95  .....

Panciotti | Gamba-Coquilles | saffraan        € 14,95 .....
Wijntip: Pachar, mix van chardonnay, viognier en sauvignon, volle
rijpe wijn met tonen van vanille en met zes maanden houtlagering   € 25,95  .....

Pasta Prijs Aantal

Gebakken gamba’s | knoflook | rode peper       € 22,50 .....
Wijntip: Langhe Charddonay uit de Piemonte.
Strogele wijn met groene reflexen, delicaat en licht notig aroma.   € 17,50 .....

Kabeljauw | kruiden | sinaasappel        € 21,50 .....
Wijntip: Ca del Magro uit Veneto. Krachtige droge wijn met een aroma
van geel fruit en anijs. De smaak is vol, romig maar fris.    € 15,95  .....

Orzo di Mare | orzo pasta | schaal/schelp | pikante salami    € 22,50  .....
Wijntip: Gavi del Gavi, vol zachte wijn met mineralen en tonen van
wit fruit en citrus           € 14,95  .....

Visgerechten Prijs Aantal

 



 

Saltimbocca alla Romana | kalfsfilet | salie      € 20,50  .....
Wijntip: Cannonau uit Sardinië. De kleur is vol en intens en de smaak
is kruidig, fris met mooie tannines. De wijn heeft zes maanden rijping
gehad in houten vaten.         € 18,95 .....

Ossobuco alla Milanese | kalfsschenkel | tomaat | paprika      € 20,50  .....
Wijntip: Negroamaro Riserva uit Puglia. Verfijnde wijn met rijpe maar
zachte tannines. Tonen van zwart fruit met veel diepgang. Deze wijn
heeft twaalf maanden in barrique gerijpt.      € 17,95 .....

Kalfssukade | kalfs jus           € 21,50  .....
Wijntip: Cedro Riserva uit Toscane. Volle kracht in een samenspel van fruit
en zuren met twaalf maanden rijping op barrique. Mooie intense geur van
rode bessen en specerijen met in de smaak tonen van kersen.    € 27,-  .....

Tiramisu – volgens het alom bekende recept van Nonna Margareta   € 4,95  .....
Wijntip: Recioto di Soave uit Veneto. Een frisse dessertwijn met tinten van
honing en abrikoos.         € 18,-  .....

Choco taart | lopende chocolade vulling | amarena     € 7,95   .....
Wijntip: Oro del Cedro uit Toscane. Volle, krachtige dessertwijn met
tonen van rozijnen.          € 18,-  .....

Giardino d’Intenzo | cookie dough | oreo | mascarpone    € 8,95  .....
Wijntip: Oro del Cedro uit Toscane. Volle, krachtige dessertwijn met
tonen van rozijnen.          € 18,-  .....

Italiaans kaasplateau (mix van 5 kazen) | truffel honing    € 10,95  .....
Wijntip: Passito di Falco, deze rode dessertwijn gemaakt van
Malvasia Nera is licht zoet en heerlijk bij kaas      € 21,50  .....

Vleesgerechten

Desserts

Prijs

Prijs

Aantal

Aantal



 

Enschedesestraat 7, 7551 EE Hengelo T (074) 291 24 18 E info@intenzo.nl

Bestellen kan tot en met zondag 20 december en wij zorgen ervoor dat op 24 december alles voor u 
klaar staat. Bestel formulieren af te halen bij Intenzo of zie onze website www.intenzo.nl

Bestellingen kunnen ook gemaild worden naar info@intenzo.nl 

Afhalen tussen 10:00 tot 14:00 uur op 24 december

Naam:

Telefoon:

E-mail adres:

Prosecco Rivalta
Prosecco van het jaar

€ 16,- p.s.

0,5 liter Van der Poel ijs (smaak naar keuze)      € 5,50  .....

Focacia con tuffo           € 6,95  .....
Focaccia met kruidensaus, tomatenolie en olijven tapenade

Huisgemaakte limoncello        0,33 cl € 12,95 .....
           0,75 cl € 26,95 .....

Intenzo olijven          150 gr € 3,00  .....
           250 gr € 5,00  .....
           500 gr € 8,75  .....

Intenzo tomatenolie         0,33 cl € 8,50  .....
           0,75 cl € 15,00 .....

Intenzo tonijnsalade         250 gr € 4,50  .....
           500 gr € 8,75  .....

Intenzo olijfolie         0,33 cl € 5,00  .....
           0,75 cl € 11,00 .....

Extra’s Prijs Aantal



 

Enschedesestraat 7, 7551 EE Hengelo T (074) 291 24 18 E info@intenzo.nl

Bestellen kan tot en met zondag 20 december en wij zorgen ervoor dat op 24 december alles voor u 
klaar staat. Bestel formulieren af te halen bij Intenzo of zie onze website www.intenzo.nl

Bestellingen kunnen ook gemaild worden naar info@intenzo.nl 

Team Intenzo wenst 
u allen een gezond en 

vrolijk kerstfeest

Liefs Team Intenzo
Buon Natale


