
Vitello tonato 9,75
dungesneden kalfsrollade met tonijnmayonaise en kappertjes

Carpaccio 9,75
dungesneden rundercarpaccio met pesto, rucola en Parmezaanse kaas

Carpaccio van prosciutto di Parma 9,25
met zwarte peper en verse vijgen

Cocktail di gamberi 8,25
cocktail met Noordzee garnalen en limoenmayonaise

Pomodori 9,25
tomaten gevuld met tonijn en kappertjes

Calamari fritti 8,75
gefrituurde inktvisringen geserveerd met limoenmayonaise

Pomodori caprese 7,25
tomaten met buffelmozzarella pesto en pijnboompitten

Panzerotti 7,25
gefrituurde deegkussentjes gevuld met mozzarella en tomaten 

Crocchette 9,75
kroketjes gevuld met ricotta en tomaten 

Bruschetta 7,75
sneetjes brood met tomaten, kappertjes en knoflook 

Foccaccia 7,25
gebakken pizzabrood geserveerd met truffelmayonaise 

Piadina 8,25
dubbelgeslagen platbrood met rucola, buffelmozzarella en parmaham 
(ook vegetarisch) 

Pizza carpaccio 13,75
tomatensaus, mozzarella, dungesneden  
ossenhaas, pesto, rucola en pijnboompitjes

Pizza Friarielli 13,75
buffelmozzarella, Napolitaanse broccoli, 
verse worst(varken)

Pizza pere 13,25
olijfolie, peer, gorgonzola en walnoten

Pizza estate 14,00
tomatensaus, gerookte zalm, 
zongedroogde tomaten en rucola

Pizza tartufo 15,00
paddenstoelen, buffelmozzarella 
en truffelcarpaccio

Pizza porchetta 14,25
olijfolie, rucola, gebakken buikspek, 
mozzarella en cherrytomaten

PIZZA’S
 (20 cm)

Rigatoni polpette 12,75
pasta met Napolitaanse gehaktballetjes, Parmigiano reggiano, cherrytomaten

Spaghetti gamberi 13,75
met tomatensaus, reuze garnalen en bladspinazie

Gnocchi gorgonzola 13,75
gorgonzola roomsaus, pistachenoten en amaretti koekjes

Panzerotti d’autuno 14,00
deeg gevuld met champignons, pecorino, ricotta, truffelcarpaccio 
en paddenstoelen

POMPEÏ
CUCINA & BAR

DOLCE
nagerechten

Schaaltje met bonbons 8,00

Soufle chocolata 7,25
cakeje gevuld met warme chocolade

Tiramisu 8,00
Huisgemaakt

Affogato 7,25
vanillie ijs met espresso

APERITIVO
borrelgarnituur

Portie gemengde olijven 4,75

Olive all”ascolana 7,75
knapperige gevulde olijven uit de frituur

Italiaanse bittergarnituur 8,75
geserveerd met verschillende sausjes

PASTA’S
 

ANTIPASTI
 

Antipasti miste  14,50 p.p.
een rijkelijk gevulde borrelplank met verschillende hapjes uit de kaart. 
Keuze uit vis/vlees/vega of gemengd (vanaf 2 personen)

Vleesplankje  11,75
een selectie dungesneden vlees, met olijven

Antipasto formaggi miste  12,25
een selectie Italiaanse kazen met verschillende compôte

TAVOLE
plankjes


