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Wij bezorgen door heel Enschede aan bedrijven 
en aan particulieren bij bestelling vanaf € 25,00

Bezorgkosten € 3,00

Op zondag worden er geen bezorgingen gedaan.

Geopend van 15.00 tot 22.00 uur
Maandag gesloten

Restaurant het Middelpunt
Rembrandtlaan 54-56
Tel.: +31 53 431 70 20
info@middelpunt-enschede.nl
www.middelpunt-enschede.nl
Volg en like ons op facebook en op instagram!

 Pizza’s 

Bambino €   9,00
Tomaten, kaas

Margherita € 11,00
Tomaten, kaas, oregano

Funghi € 12,00 
Tomaten, kaas, champignons 

salami € 12,00
Tomaten, kaas, salami

Prosciutto € 12,00
Tomaten, kaas, ham

Vesuvio € 12,00
Tomaten, kaas, salami, champignons 

Peperoni € 13,00
Tomaten, kaas, paprika, ui 

Christina € 13,00
Tomaten, kaas, champignons, ui

Napoletano € 13,00
Tomaten, kaas, ansjovis, kappertjes
Hawai € 13,00
Tomaten, kaas, ham, ananas 

siciliana  € 13,00
Tomaten, kaas, ansjovis, kappertjes, olijven

sympatica € 14,00
Tomaten, kaas, salami, ui, olijven

Carbonara  € 14,00
Tomaten, kaas, ham, salami, spek, ei, ui 

Quattro stagioni € 14,00
Tomaten, kaas, champignons, salami, paprika, ham, artisjokken 

Gorgonzola  € 14,00
Tomaten, kaas, gorgonzola

inferno € 14,00
Tomaten, kaas, champignons, ham, paprika, spaanse
 pepers

Tutti Frutti € 15,00
Tomaten, kaas, gemengde vruchten

Tonno € 15,00
Tomaten, kaas, ui, tonijn

Vegetariana  € 15,00
Tomaten, kaas, champignons, ui, paprika, artisjokken, olijven

Cattolica € 15,00
Tomaten, pesto, mozzarella, rucola

Quattro formaggio € 15,00
Mozzarella, gorgonzola, Goudse-en fetakaas 

shoarma € 20,00
Tomaten, kaas, paprika, ui, shoarma

Frutti di Mare € 20,00
Tomaten, kaas, garnalen, mosselen, tonijn, ansjovis 

Calzone € 21,00
Dubbelgevouwen pizza met tomaten, kaas, ham,
gekruid gehakt, ui, paprika, champignons

 DesserTs

Griekse yoghurt met walnoten en honing  €    8,50

Griekse yoghurt met vruchten €    8,50

Fruitsalade  €    8,50

Coupe Dame Blanche €    8,50

Crème brulee € 10,50

Notenijs €  8,50

Kinderijsje €  6,00
  

 VisGereCHTeN

Viscreatie  € 26,00 
Heekfilet met garnalen op een bedje van paprika, ui, 
champignons en doperwten

zalmfantasie met scampi’s en inktvisringen   € 30,00

scampi’s € 32,00
Gepeld of ongepeld

Kabeljauw  € 32,00
Specialiteiten voor de echte visliefhebber

3 sliptongetjes € 23,00
In roomboter gebakken

zeetong  dagprijs
In roomboter gebakken (+- 500 gram)  

Mosselen  dagprijs
Pannetje mosselen geserveerd met franse friet en 
salade. Alleen in het seizoen verkrijgbaar

•	 De	menu’s	worden	geserveerd	met	gefrituurde	aardappelen	of	friet	en		 	
 een frisse gemengde komkommer-appel salade.
•	 Warme	groenten	of	gebakken	aardappelen	uit	de	pan	zijn	verkrijgbaar			
 tegen meerprijs van € 1,00.

Mocht u bepaalde wensen hebben voor uw dieet of allergieën, geef dat gerust aan 
bij de bediening, dan zullen wij rekening houden met uw wensen. 

 BijGereCHTeN 

Pitabroodje  € 1,00

Turksbrood hoekje uit de oven € 2,00

Gefrituurde aardappelschijfjes  € 4,00

Franse frietjes € 4,00

Gebakken rijst  € 4,00

Gebakken champignon en ui € 5,00

Gepofte aardappel uit de oven € 5,00
Met sour crème 

Gebakken aardappelen uit de pan € 5,00

Warme	groenten	 €	7,00

Portie asperges dagprijs
Alleen in het seizoen verkrijgbaar

 KiNDerGereCHTeN

Kipnuggets  € 11,00

Frikandel € 11,00

shoarma € 13,00

spare-ribs € 13,00

•	 kindergerechten	worden	geserveerd	met	friet	of	aardappelschijfjes 

 PasTa’s PeNNe oF sPaGHeTTi

Carbonara                                                                               € 18,00  
Spek, ui kaas in roomsaus     
Napolitana                                                                               € 18,00 
Met tomaten roomsaus 
Bolognese                                                                               € 18,00 
Met tomaten gehaktsaus 
Pasta formaggio                                                                      € 18,00 
Met parmezaanse kaassaus 
Pasta Gamba                         € 26,00 
Met tomaten roomsaus
Pasta ossehaas  € 28,00
Met tomaat of italiaanse kaasroomsaus 
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 KleiNe GrilGereCHTeN  
 
 Geserveerd met een pita broodje, sla en saus apart

shoarma  €  10,00 
Shoarma van varkensvlees 

Kebab  €  10,00 
Gekruid rundergehakt van de grill, 

shoarma lamsvlees €  12,00 

shoarma speciaal  €  13,00 
Een grotere portie shoarma varkensvlees 

shoarma met kaas  €  15,00 
Shoarma met kaas oversmolten
Ook verkrijgbaar met lamsvlees  

shoarma lamsvlees speciaal  €  15,00 
Grote portie shoarma lamsvlees 

sjaslik  €  13,00 
Gemarineerde varkenshaaspuntjes, gebakken met champignons, 
paprika en ui 

Kipfilet  €  13,00
Gemarineerde kipfiletstukjes 

Kipfiletspeciaal €  13,00 
Gemarineerde kipfiletstukjes, gebakken met champignons, 
paprikaen ui

shoarma van de Chef  €  15,00 
Shoarma met spek, ui, champignons en gesmolten kaas
Ook	verkrijgbaar	met	lamsvlees			 €		17,00	 	

Shoarma	a	la	Zeki		 €		17,00 
Shoarma met gebakken ui, champignons en paprika belegd op half 
Turks broodje en gesmolten kaas 

	 VegetariSche	gerechten	Warm

Vegetarisch menu € 18,00  
Gebakken paprika, ui, champignons, doperwten, kikkererwten,
Boontjes, broccoli, bloemkool, wortel, rode pestosaus 
met kaas oversmolten

Vegetarische wrap  € 18,00
Een rijkelijk gevulde groentewrap met paprika, ui,  
champignons, doperwten, kikkererwten, rode pesto, 
broccoli, boontjes, wortel met kaas oversmolten.

 Vlees sPeCials 

saté van ossenhaas € 36,00 

rib-eye (Black angus) + - 300 gram  € 42,50 
Deze Schotse Black Angus rib-eye wordt na een 
rijpingsproces van 3 weken gesneden. Het vlees is iets 
gemarmerd, waardoor het na bereiding lekker mals
en sappig blijft.

tournedous	(Black	angus)	+	-	225	gram	 €	47,50	 	
De Black Angus runderen worden grootgebracht met een 
Zorgvuldig uitgebalanceerd graan dieet. 

 GrilGereCHTeN Vlees 

De menu’s worden geserveerd met gefrituurde aardappelen of friet en 
een frisse gemengde komkommer-appel salade. een aantal menu’s 
zijn ook in mini schotel te bestellen. 

Kebab  € 20,00
Gekruid rundergehakt van de gril geserveerd met een Pitabroodje

Wienerschnitzel	 €	20,00	
Van varkensvlees

jägerschnitzel  € 20,00 
Van varkensvlees met gebakken ui en champignons en   
warme champignonsaus  

zigeunerschnitzel € 20,00 
Van varkensvlees met zigeunersaus 

shoarma varkensvlees € 20,00 
Shoarma van varkensvlees, geserveerd met een pitabroodje 
Mini shoarma schotel varkensvlees  € 18,00

shoarma lamsvlees € 22,00
Shoarma van lamsvlees, geserveerd met een pitabroodje 
Mini shoarma schotel lamsvlees   € 19,00

shoarma van de Chef € 22,00
Shoarma met spek, ui, champignons en gesmolten kaas. 
ook verkrijgbaar met lamsvlees  € 24,00
Mini shoarma van de Chef € 20,00

shoarma la zeki  € 22,00
Shoarma met gebakken ui, champignon en paprika 
belegd op half turksbroodje en gesmolten kaas

saté van varkenshaas (220 gram) € 21,00 

spare-ribs (500 gram) € 21,00 
Mini spare-ribs schotel   € 19,00

Kipfilet € 20,00
Gemarineerde kipfiletstukjes, geserveerd met een pitabroodje
Mini kipfilet € 18,00

Kipfiletspeciaal  € 20,00
Gemarineerde kipfiletstukjes, geserveerd met champignons, 
paprika en ui en een pitabroodje
Mini kipfiletspeciaal  € 18,00

sjaslik  € 20,00
Gemarineerde varkenshaaspuntjes, met champignons,
Paprika en ui, geserveerd met een pitabroodje
Mini sjaslik  € 18,00 

Grill
Mix van shoarma, kebab en sjaslik € 26,00

Mix
Mix van shoarma, kebab en kipfilet € 26,00

Varkenshaas	 	€	27,00
Gegrilde varkenshaas met kruidenboter of in de rode wijn marinade

lady steak (160 gram)  € 30,00

lamskotelet  € 33,00
Lamsrack van de gril met kruidenboter of in de rode
wijn marinade

lamshaasjes € 33,00
Lamsfiltet van de gril geserveerd met warme 
bospaddestoelen saus of in rode wijn marinade

ribeye (300 gram) € 33,00
Ribeye van de gril met kruidenboter of in rode wijn 
marinade 

Tournedos (250 gram) € 36,00
Biefstuk van de haas van de gril met kruidenboter of in de 
rode wijn marinade 

spies Het Middelpunt € 36,00
Spies van lamshaasjes met paprika en ui

spies la rembrandt € 38,00
Spies van tournedos, lamshaas, varkenshaas, paprika 
en ui

T- bone (500 gram) € 38,00
T-bone van de gril met kruidenboter of in rode wijn 
marinade

•	 Bij	de	steaks	is	er	de	mogelijkheid	om	te	kiezen	tussen	twee	
 bereidingen, op de lava grill, in de houtskool oven of aan tafel 
 zelf steengrillen

	 Warme	SauZen

stroganoff saus € 5,00  

Pepersaus € 5,00

Warme	bospaddestoelen	saus	 €	5,00

Hollandaise saus € 5,00

rode wijn marinade saus € 5,00

saté saus  € 5,00 

	 VOOrgerechten	kOuD	

Gemengde salade  €  8,50 
Salade met wortelen, augurk, komkommer en tomaat in dillesaus 

Komkommer appel salade  €  8,50 
In zelfgemaakte dillesaus 

Griekse salade  €  8,50 
Frisse salade met feta kaas, ui, kommer en tomaat 

Tzatziki  €  88,50 
Kwark aangemaakt met knoflook en komkommer 

Tonijnsalade  €  12,00 
Frisse salade met komkommer, tomaat, ui en tonijn 

salade pesto  €  12,00 
Mix van vier soorten sla met zelfgemaakt pesto sausje 

salade Caprese  €  12,00 
Salade geserveerd met mozzarella kaas en tomaten 

Garnalencocktail  €  15,00 

Melone a la Prosciutto di Parma  €  15,00 
Meloen met parmaham 

Carpaccio van ossenhaas  €  16,50 
Geserveerd met geroosterd Turks brood en kruidenboter 

	 VOOrgerechten	Warm	

Turks brood uit de oven  €  5,00 
Geserveerd met zelfgemaakt knoflooksausje, zelfgemaakt 
coctailsausje en kruidenboter 

Gebakken Champignons  €  11,00 
Gebakken in olijfolie en knoflookkruiden 

Salade	a	la	Pollo		 €		17,00 
Gegrilde kip op een bedje van diverse soorten sla 

ceasar	Salad		 €		17,00 
Originele Ceasar salade van gemixte sla, pijnboompitten,
Parmazaanse kaas, gegrilde kip, gekookt ei en Ceasar dressing 

Verse	kip	kerrie	salade		 €		17,00 
Gebakken kipfilet op een bedje van verschillende soorten sla met 
ananas en kerrie dresing

salade Gamba  €  22,00 
Gepelde gamba’s op een bedje van diverse soorten sla 

salade ossenhaas  € 25,00 
Ossenhaas puntjes op een bedje van diverse soorten sla

 soePeN

Wilde	champignonsoep		 €		 8,50 

Toscaanse Tomatensoep €  8,50 

Groentesoep €  8,50 

Kippensoep  €  8,50

 TosTi’s

Pita met kaas  €  4,00 

Pita met ham, kaas  €  4,50 

Pita met kaas en ananas €  5,00 

Pita gezond  €  5,00 
Ham, kaas, tomaat, komkommer 

Pita met shoarma en kaas €  10,00

 BelegDe	turkSe	BrOODjeS

Turks brood ham & kaas  €  8,00 

Turks brood gezond  €  8,50 

uitsmijter		 €		 9,50 
Ham & kaas op turksbroodje

 


