ONDERHOUD & SERVICE / DAGKAART

wij schenken koffie van bacchi, thee van

KLEIN ONDERHOUD / LUNCH
12:00-16:30 uur
BROODJES

8.75

Carpaccio

Mr. jones en diverse frisdranken, waaronder
de heerlijke biologische cola van Caleb’s

Pan con Tomate

SOEP
Thaise curry soep: wakeame, tofu, koriander (V)
Soep van de dag: met toast en aïoli
Zie het krijtbord voor de soep van de dag

Clubsandwich “Pomp 41”

GROOT ONDERHOUD / KLASSIEKERS
12.00-16:30 uur

Pulled Pork

De klassiekers worden geserveerd met frites en salade

truffelmayonaise, kappertjes, ui, Parmezaan, chips van wortel
Gerookte zalm

kruidenkaas, rucola, komkommer
tostada, tomaat, olijfolie, serranoham
oude kaas, kip, bacon en eiersalade
zoetzure komkommer, BBQ saus
Kroketten (ook V)
mosterd, salade
Geitenkaas (V)
warm met honing-walnoten, appel en tuinkers

Saté (L)

15.95

Diamanthaas 180 gram

18.95

Hamburger 150 gram

15.95

Schnitzel “Pomp 41”

18.95

Spareribs

18.95

van kippendijen, atjar, kroepoek, pindasaus
als biefstuk gebakken, pepersaus
100% Black Angus, bacon, krokante uitjes, gebakken ei

Falafel (V)

yoghurtsaus en rucola

spek, ui, kaas

Garnalensalade

appel, bleekselderij limoenmayonaise

zoet of pittig gelakt (G,L)

EIERGERECHTEN

6.75
5.75

UITSMIJTER; spek, kaas en/of ham

Fish & Chips

remouladesaus

15.95

8.75

FRITTATA met verschillende groenten (V)

8.75

Kaasfondue

15.95

wilt u eens iets heel anders?
Laat u dan verrassen met een Lunchmenu van
drie gerechtjes met friet, brood of sla. 19.50
Vraag het onze bedieningsmedewerkers

crudité en geroosterd brood (V)
KINDERZITJES / VOOR DE KLEINTJES
12:00-16:30 uur
TOSTI ham, kaas

3.50

BAMMETJE naar keuze belegd

2.50

BAMMETJE GEBAKKEN EI

3.50

FRUIT

1.00

▪ kaas / pindakaas / jam / hagelslag

MAALTIJDSALADES
GEITENKAAS: met honing-walnoten, appel en tuinkers 11.50
CARPACCIO: van gerookte ribeye, truffelmayonaise en

pijnboompitten

12.50

ZALM: met kruidenkaas

13.50

KINDERKOPJES / KINDERMENU
12.00-16:30 uur
KEUZE UIT:

Mix en Match!

Stel zelf uw proeverij samen
VAN 17:00 TOT 22:00 UUR
Onbeperkt genieten van een heerlijke proeverij uit
de internationale keuken voor:
€ 33,95 p.p.
Dinsdag en woensdag € 29,95 p.p.
Kinderen t/m 2 jaar eten gratis.
Kinderen 3 t/m 10 jaar betalen € 1,50 per leeftijd (jaar).
Kinderen 11 t/m 13 jaar betalen € 17,50.

8.75

Hamburgertje
Vegetarisch hamburgertje
Visje en chips
Spareribs (G,L)
Schnitzeltje (L)
Pasta Bolognese*
Bovenstaande gerechtjes worden geserveerd met frites en salade
m.u.v. * alleen salade
TOETJE TOE: kinderijsje

taart!

Bij ons kun je de hele dag door genieten van
ambachtelijk gemaakte taarten. Kies uit o.a. cheesecake,
Spaanse amandel-boterkoek en Hollandse appeltaart. 4.25

(V)= Vega, (G)=Glutenvrij, (L)=Lactosevrij. Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Weet u niet zeker of er iets wel of niet inzit? Vraag het aan ons!

