
SOEPEN PIZZA’S

vooraf

Pasta’s

Hoofdgerechten

Pastaspecialiteiten

maaltijdsalades

Pomodori   5.50
Lichtgebonden tomatensoep, met room en pesto

Uiensoep   5.50
Gegratineerd met Italiaans brood en kaas

Broodplank   6.50
Vers Italiaans brood met drie verschillende dips

Focaccia   6.00
Uit de pizzaoven, met saus

Antipasti   10.50
Een plankje met diverse lekkernijen, ook lekker voor bij de borrel

Carpaccio   10.00
Met pesto, grana padano, pijnboompitten, olijven, zongedroogde tomaat, rucola

Vitello Tonato   10.00
Sla, kalfsmuis, kappertjes, komkommer, tonijnmayonaise

Garnalencocktail  8.50
Aangemaakt in een frisse cocktailsaus

Mosselen   9.00
Uit de oven, in kruidenboter en gegratineerd met kaas

Prosciutto e Melone  9.00
Heerlijke meloen, geserveerd met de klassieke Italiaanse ham

Bolognese   11.50
Rundergehakt, grana padano

Vegatariana   13.50
Olijfolie, courgette, paprika, champignons, ui, olijven, knoflook, pesto, grana padano

Carbonara   14.00
Roomsaus, spek, ui, ei, peterselie, grana padano

Pollo    13.50
Roomsaus, kippendij, pesto, broccoli, courgette, pijnboompitten, grana padano

Aglio Olio   13.50
Olijfolie, scampi, Noorse garnalen, knoflook, peper, grana padano

Gorgonzola   14.00
Roomsaus, gorgonzola, verse tomaten, rucola, grana padano

Frutti di Mare   15.00
Tomatensaus, verse zeevruchten, knoflook, peterselie

Pollo Griglia   18.00
Mals gegrilde kip, keuze uit kruidenboter, funghisaus, pepersaus of gorgonzolasaus

Entrecote   20.50
Van de grill, keuze uit kruidenboter, funghisaus, pepersaus of gorgonzolasaus

Ossenhaas   22.50
Van de grill, keuze uit kruidenboter, funghisaus, pepersaus of gorgonzolasaus

Lamskoteletten  20.50
Van de grill, met kruidenboter

Zalm    19.50
Gebakken met groene asperges en citroenroomsaus

Kabeljauw   20.50
Gegratineerd met een kruidendakje, gebakken paddenstoelen en dragon-roomsaus

Scampi’s   23.50
Vijf grote garnalen met huisgemaakte risotto en kruidenboter

Tortellini Panna  14.00
Roomsaus, ham, champignons

Ravioli Tartufo  15.50
Roomsaus met truffel, paddenstoelen, tomaatjes, asperges, rucola, grana padano

Gambarotta   14.50
Uit de oven met tomatensaus, ham, ui, paprika, champignons, gegratineerd met kaas

Lasagne   14.00
Recept van de chef, in bolognesesaus met rundergehakt, gegratineerd met kaas

Misto di Forno  15.50
Drie verschillende specialiteiten uit de oven, cannaloni, tortellini en lasagne

Margarita   8.50
Tomatensaus, kaas

Prosciutto   9.50
Tomatensaus, kaas, ham

Salami    9.50
Tomatensaus, kaas, salami

Funghi    9.50
Tomatensaus, kaas, champignons

Hawaii    11.00
Tomatensaus, kaas, ham, ananas

Peperoni   12.00
Tomatensaus, kaas, salami, paprika, ui, olijven, pepers

Caprese   12.50
Tomatensaus, kaas, mozzarella, tomaten, basilicum

Capricciosa   11.00
Tomatensaus, kaas, ham, champignons

Parma    12.50
Tomatensaus, kaas, parmaham, rucola, grana padano

Carbonara   13.00
Tomatensaus, kaas, ham, salami, spek, ui, ei

Geitenkaas   12.00
Tomatensaus, kaas, geitenkaas, vijgen en een tikje honing

Contadina   11.50
Tomatensaus, kaas, ui, tonijn

Truffel    12.50
Truffelsaus, kaas, paddenstoelen

Paesana   13.00
Tomatensaus, kaas, ham, salami, spek, champignons, ui

Roma    13.50
Tomatensaus, kaas, mozzarella, ham, ui, tomaten, pesto, knoflook

Siciliana   13.50
Tomatensaus, kaas, ham, salami, paprika, ananas

Formaggi   13.50
Tomatensaus en verschillende authentieke Italiaanse kaassoorten

Chef Special   15.50
Laat u verrassen door onze pizzabakker!

Carpaccio   15.00
Tomatensaus, kaas, carpaccio, pijnboompitten, rucola, grana padano

Frutti di Mare   15.50
Tomatensaus, kaas, knoflookolie, verse zeevruchten

Calzone Veneziano  15.50
Tomatensaus, kaas, tonijn, ui, knoflook, champignons, ham, salami

Gamba & Zalm  13.50
Gemengde sla, tomaat, komkommer, rode ui, mais, gerookte zalm, gamba’s,
kappertjes, limoendille dressing

Geitenkaas   13.50
Gemengde sla, tomaat, komkommer, rode ui, mais, lauwwarme geitenkaas met 
spek, walnoot, honing, notendressing

Mozzarella   13.50
Gemengde sla, tomaat, komkommer, rode ui, mais, mozzarella, pijnboompitten, 
verse basilicum, pestodressing

Tonijn    13.50
Gemengde sla, tomaat, komkommer, rode ui, mais, tonijn, kappertjes, groene 
asperges, limoendille dressing

Kinderpatat met appelmoes of mayonaise  6.00
Met een frikandel, kroket of knakworst

Kinderpizza piccolo     7.00
Kleine pizza met tomatensaus, kaas en één ingrediënt naar keuze

Kinderpasta      7.00
Spaghetti of penne met bolognesesaus en kaas

geserveerd met stokbrood UIT ONZE WOODSTONE OVEN

Heeft u toch liever een pizza die niet op onze kaart staat?
Vraag onze bediening naar de mogelijkheden

kom in de sfeer met deze smaakvolle starters

u heeft de keuze uit spaghetti of penne

klassiekers van vroeger!

Geserveerd met dagverse groente en saus

bambini speciaal voor onze jonge gasten

Frieten met mayonaise 3.50 
Frisse salade met limoendille dressing 3.50 
Funghisaus, pepersaus of gorgonzolasaus 3.50



desserts markanti borrelplank

Borrelmenu

dranken

Coppa Bambino  4.50
Voor de kleintjes, bolletje ijs, slagroom

Dame Blanche  6.50
Amandelschaafsel, 3 bollen ijs, chocoladesaus, slagroom

Caramello   6.50
Amandelschaafsel, 3 bollen ijs, caramelsaus, slagroom

Cheesecake   6.00
Een heerlijke punt cheesecake met vruchtensaus, bolletje ijs, slagroom

Brownie   6.00
Voor de echte chocoladeliefhebber, met chocoladesaus, bolletje ijs, slagroom

Tiramisu Markanti  7.00
Gemaakt volgens eigen recept, bolletje ijs, slagroom

Caffè Compleet  11.50
Proeverij van desserts, inclusief een kop koffie, cappuccino of thee naar keuze

Olijven   4.00
Gemarineerd in pesto

Broodplank   6.50
Vers Italiaans brood met drie verschillende dips

Bitterballen   6.50
8 stuks met mosterd

Bittergarnituur  6.50
8 stuks frituurhapjes, met mayonaise

Antipasti   1o.50
Plankje met diverse lekkernijen

Frisdranken   2.50
Coca Cola, Coca Cola light, Coca Cola Zero, 7-up, Fanta Orange, Fanta Cassis, 
Chaudfontaine Rood, Chaudfontaine Blauw, Appelsap, Jus d’orange, Tomatensap

Frisdranken   2.70
Tonic, Bitterlemon, Rivella, Crystal Clear, Dubbel Friss appel-perzik, Lipton Ice Tea, 
Liptop Ice Tea Green, Fristi, Chocomel

Bier van de tap  
Jupiler 0,25   2.50
Herton Jan Premium 0,25  2.70
Voor overige bieren, kijk op onze bierkaart

Huiswijn Rood, Wit of Rosé 
Per glas    3.95
Per fles    19.75 
Voor overige wijnen, kijk op onze wijnkaart

Tafelwater 0,75L  5.50
Acqua Panna (plat) of San Pellegrino (bruisend)

nog een plaatsje vrij?

GRAN CAFFÈ

GRAN CAFFÈ

MENU
DINEREN EN BORRELEN

goed gevulde plank met een mix van ons 
borrelmenu. Ideaal om te delen met 

je tafelgenoten!

Ook voor een diner of borrel voor grotere 
groepen bent u bij ons aan het juiste 

adres. Wij werken niet met keuzemenu’s, 
waardoor iedereen de mogelijkheid heeft 
om zijn of haar favoriete gerecht van de 

kaart te kunnen kiezen. 
Vraag één van onze collega’s vrijblijvend 

naar de mogelijkheden.

Brinkstraat 5/7
7551 CB Hengelo

Telefoon: 074 - 243 20 78
www.grancaffe-markanti.nl

Facebook/Instagram: @restaurantmarkanti


