Genieten van een mooi Italiaans diner maar zelf niet continu in de keuken staan? DAT KAN!
Onze keukenbrigade heeft alle voorbereidingen getroffen, jij zorgt voor de finishing touch!
Alle gerechten zijn ambachtelijk bereid (voor)bereid zoals u da van ons gewend bent en de
recepturen zijn met zorg samengesteld!
Zo kunt u aparte gerechten, luxe antipasti of een compleet 5 gangen diner bestellen.

Kerst Take AWAY 2021
Naam: 			_____________
Telefoonnummer:

_____________

E-mail:			_____________

Antipasti d’Intenzo										Aantal
(vanaf 2 personen)									€ 18,95 p.p

______

Italiaanse vleeswaren & kazen
Huisgemaakte tonijnsalade
Caprese (tomaat & mozzarella)
Gemarineerde olijven
Gemarineerde gamba’s
Gemarineerde artisjokharten
Cipollini
Piadine | mortadella | rucola
Focaccia | tapenade | huisgemaakte pesto

Voorgerechten											Aantal
Carpaccio | ossenhaas | truffel | Parmezaan						

€ 14,95		

______

Carpaccio XL | ossenhaas | truffel | Parmezaan					

€ 22,95

______

Tonijn | aardappel | algen | bieslook | lavas						

€ 14,95		

______

Pasta												Aantal
Spaghetti Parmigiano | honing | citroen | pijnboompit				

€ 13,95		

______

Ravioli | bospaddenstoelen | truffel							€ 14,95		______
Medaglione | wildstoof 								€ 14,95		______
Ravioli | gorgonzola									€ 14,95		______

Visgerechten											Aantal
Gebakken gambas | knoflook | rode peper						

€ 24,95

______

Cacciuco Livornese | kreeftensoep | witvis						

€ 24,95

______

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

Vleesgerechten										Aantal
Kalfssukade | eigen jus								€ 23,95		______
Hertenrug | zwarte linzen | polenta							€ 23,95		______

Dessert												Aantal
Tiramisu – volgens recept van Nonna Margaretha					

€ 6,95		

______

Cheesecake | amarena | mascarpone | vanille					

€ 10,95		

______

Extra:												Aantal
Huisgemarineerde olijven 150 gr							€ 3,00		______
Huisgemarineerde olijven 250 gr							€ 5,00		______
Huisgemarineerde olijven 500 gr							€ 8,75		______
Tonijnsalade 250 gr									€ 4,50		______
Tonijnsalade 500 gr									€ 8,75		______
Limoncello 0,33									€ 13,95		______
Limoncello 0,70									€ 26,95

______

Prosecco Rivalta (Prosecco van het jaar)						

______

€ 19,95		

IJs van der Poel 0,5 liter								€ 5,50		______
Of onze Kerstmenu a casa Intenzo 5 gangen menu:				

€ 62,50

______

				

€ 29,95

______

3 gangen kindermenu 				

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

