POMP 41 LUNCH to go
Flaguette (wit of bruin) belegd met:
Gezond € 7,50
Ham, kaas, ei, tomaat, komkommer, rode ui,
sla, augurk, avocado, sud ‘n sol mayonaise

Brie € 7,75
Sla, komkommer, vijgencompote, pijnboompitjes

Gegratineerde geitenkaas € 8,50
Honing, walnoot, rode ui, tomaat, rucola

2 Kroketten € 8,25
Keuze uit groente of rundvlees

Tonijnsalade € 8,50
Kappertjes, ei, rode ui, tomaat, augurk, rucola

Carpaccio € 8,50
Rucola, ei, pijnboompitten, Parmezaan,
truffelmayonaise of piccalilly

Spicy chickenwrap € 9,50
Avocado, sla, rode ui, tomaat, bacon,
sriracha-mayonaise

De Flaguette is een rond, plat en zacht afgebakken broodje. De authentieke Flaguette
dankt haar smaak aan tarwebloem, roggebloem en een vleugje olijfolie uit de eerste
persing.

Clubsandwich kip € 10,50
Bacon, kip, roomkaas, ei, tomaat, avocado, sla,
sud ‘n sol mayonaise

Clubsandwich zalm € 10,50
Gerookte zalm, roomkaas, ei, tomaat, komkommer,
avocado, sla, sud ‘n sol mayonaise

Clubsandwich vega € 10,50
Hummus, kaas, tomaat, komkommer, avocado, ei,
gefrituurde tuinbonen

Pokébowl € 13,50
Keuze uit zalm in nori of geroosterde kippendij of
jackfruit (vega), rijst, avocado, wortel, sojabonen,
wakame, little gem, sambal ei, sesamdressing

Broodje POMP 41 € 8,50
Wekelijks wisselend broodje
Kijk op www.pomp41.nl welk broodje het deze week is

Pomp 41
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

openingstijden

LUNCH
Gesloten
11.00 – 14.00
11.00 – 14.00
11.00 – 14.00
11.00 – 14.00
12.00 – 14.00
12.00 – 14.00

DINER
Gesloten

16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00

Bestellen doe je via www.pomp41.nl of bel 030-3074412
Dorpsstraat 41, 3732 HH De Bilt

Gekoelde dranken
Jus d’orange 33cl

€ 2,95

Appelsap 20 cl

€ 2,50

Perensap 20cl

€ 2,50

Half volle melk 50 cl

€ 1,50

Half volle melk 1 ltr

€ 2,00

Volle melk 50 cl

€ 1,50

Volle melk 1 ltr

€ 2,00

Spa Blauw 33 cl

€ 1,50

Coca cola 33 cl

€ 2,50

Coca cola zero 33 cl

€ 2,50

