Insalate
Tonno
gemengde salade met huisgemaakte
tonijnsalade en gegrilde groenten

8,50

Gamberoni
gemengde salade met gemarineerde
gamba’s en gegrilde groenten

11,50

Vitello tonnato
gemengde salade met kalfsrosbief,
tonijnsaus en gefrituurde kappertjes

10,50

Sgombro
gemengde salade met gerookte
makreel en gemarineerde artisjok

8,50

Caprese
gemengde salade met tomaat,
buffelmozzarella en basilcum-olie

9,50

Pollo
gemengde salade met kipdij,
aceto balsamico, Parmezaanse kaas
en gegrilde groenten

8,75

Pasta
Spaghetti aglio, olio, peperoncino
e gamberoni
gamba’s, olijfolie, knoﬂook en rode
pepers

12,50

Spaghetti al Parmigiano
Parmezaanse kaas, honing, limoen,
rode peper, room en pijnboompitten

9,50

Spaghetti con pollo
gegrilde kipdij en pesto Genovese

8,50

Spaghetti carbonara
panchetta, room en Parmezaanse kaas

8,25

Lasagne bolognese
traditionele tomatensaus, gehakt
en béchamel-basilicumsaus

7,50

Gnocchi funghi
panchetta, spinazie en Parmezaanse
kaas

8,25

Lunchkaart
Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 22:00 uur
Lunch vanaf 12:00
Zondag van 14:00 uur tot 22:00 uur
(geen lunch, uitgezonderd koopzondagen)

Op koopavonden zijn de gerechten van onze
lunchkaart t/m 18:00 uur verkrijgbaar.

= vegetarisch

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

Bruschette

Antipasti
Piatto di antipasti Intenzo
selectie van diverse vleeswaren,
kazen en hapjes
ook vegetarisch te bestellen

9,75

Pane con tuffo
brood met diverse dips en olijven

4,75

Piatto di salumi
selectie van diverse vleeswaren

6,75

Piatto di formaggio
selectie van diverse kaassoorten

7,75

Bruschetta tonno e prosciutto
huisgemaakte tonijnsalade,
parmaham, aceto balsamico en rucola

5,75

Bruschetta pomodoro
4,75
pomodoro tomaat, knoﬂook en basilicum
extra te beleggen met buffelmozzarella +2,50
Bruschetta funghi e panchetta
gesmoorde paddenstoelen, ui,
platte peterselie en krokante panchetta

4,75

Piadine
Warm

Panini
Keuze uit ciabatta bruin of wit,
of een witte Italiaanse bol

Pollo
Italiaanse wrap met kipdij, gegrilde
groenten en rucola

6,50

6,50

Tonno
huisgemaakte tonijnsalade,
gegrilde paprika en rucola

6,25

Mortadella
Italiaanse wrap met tomaat,
mortadella en rucola

Salmone
gerookte zalm, artisjokken en rucola

7,75

Crostini

Sgombro
salade van gerookte makreel en rucola

5,25

Pollo
zachtgegaarde kipdij, witte koolsalade
en rucola

5,25

Salame
gegrilde foccacia gevuld met pikante
salami, mozzarella, rucola en tomaat

6,75

Prosciutto
parmaham, Parmezaanse kaas,
aceto balsamico en rucola

6,50

Mozzarella
gegrilde foccacia gevuld met tomaat,
mozzarella, rucola en pesto

5,75

Salame
salami, truffelmayonaise en rucola

5,75

Zuppe

Carpaccio
huisgemarineerde carpaccio,
Parmezaanse kaas, aceto balsamico
en rucola

6,75

Porchetta
speenvarken, rode uienconﬁt en rucola

6,50

Caprese
trostomaten, buffelmozzarella,
basilicumpesto en rucola

7,25

Laat je verrassen

Uovo tartufo
huisgemaakte eiersalade met truffel,
krokante pancetta en rucola

5,25

2-gangen lunch
voor - hoofd

12,50
19,50

Salute
jonge kaas, tomaat, komkommer,
ricotta-kruidencrème en rucola

5,25

3-gangen lunch
voor - hoofd - dessert
4-gangen lunch
voor - pasta - hoofd - dessert

22,50

Minestrone
rijkgevulde tomaten-groentesoep

5,25

Courgette
huisgemaakte courgettesoep

5,25

