
P
dinerkaart

POMPEÏ
CUCINA & BAR

Italiaanse bittergarnituur  8,75
met verschillende dips

Nacho’s op Italiaanse wijze 7,25
met pittige tomaten chilisaus

Olive all’ascolana 7,00
gevulde gefrituurde olijven

Vlees en Kaasplankje 10,50
wisselende selectie van gesneden vlees en kaas met balsamico stroop

Gefrituurde garnalen 7,25
met limoenmayonaise

BITES
van 12.30 tot 22.00 uur



Ricottamousse  7,25
met pistachecrème, kerstomaatjes en citroenrasp

Wijnadvies: PINOT GRIGIO ROSATO D.O.C. DELLE VENEZIE - 4,25

Tartaar van ossenhaas 9,25
met een koekje van parmezaan en truffelmayonaise

Wijnadvies: PINOT NERO I.G.T. VENETO “LINEA SOTTOVOCE - 5,50

Bruschette proeverij  9,25
drie verschillende bereidingen met geroosterd brood met vis, vlees en vega
Ook te bestellen per soort vis/vlees/vega 2 st. 6,00
Wijnadvies 1: PRIMITIVO ROSATO I.G.T.  - 5,50 
Wijnadvies 2: PECORINO I.G.T. TERRE DI CHIETI ABRUZZO - 6,00

Carpaccio van rauwe tonijn op filodeeg 11,00
met rauwe tonijn, limoenmayonaise, gedroogde limoen en radicchio

Wijnadvies: PINOT GRIGIO D.O.C. BIO VEGAN DELLE VENEZIE - 4,50

ANTIPASTI
Napolitana 9,75
tomatensaus, kaas, kappertjes en ansjovis

Estate 15,75
tomatensaus, mozzarella, gerookte zalm, pijnboompitten, zongedroogde tomaten en rucola

Capri 13,25
tomatensaus, mozzarella, salami Milano, gebakken champignons, Spaanse pepers, olijven,  
basilicum en knoflookolie

Carpaccio 15,25
tomatensaus, mozzarella, dungesneden ossenhaas, pesto, pijnboompitten en rucola

Monti  12,75
tomatensaus, mozzarella, dungesneden parmaham, rucola, verse basilicum en knoflookolie

Salame 13,75
tomatensaus, mozzarella, venkel salami, pecorino, rucola, en verse basilicum

Quatro formaggio 13,25
tomatensaus, mozzarella, pecorino, Parmezaanse kaas, gorgonzola en verse basilicum

Scamorza 12,75
tomatensaus, mozzarella, gebakken champignons, gegrilde courgette, scamorza, 
pesto en verse basilicum

PIZZA

Grand dessert  p.p. 10,75

DESSERT

Gnocchi al pesto con salsiccia 16,00
met huisgemaakte pesto en venkelworst

Wijnadvies: SAUVIGNON I.G.T. TRE VENEZIE “LINEA SOTTOVOCE - 5,50

Parmigiana di Melanzane 15,50
een lasagne van aubergine met Parmezaanse kaas

Wijnadvies: PRIMITIVO ROSATO I.G.T. PUGLIA - 5,50

Spaghetti arrabiata 19,50
met een pittige tomatensaus, gesmolten mozzarella en gebakken coquilles

Wijnadvies: CHARDONNAY D.O.C. BIO VEGAN VENEZIA - 4,75

Gebakken octopus 21,50
met een zalfje van zoete aardappel, gepofte kerstomaat en pittige spianata

Wijnadvies: PIANTAFERRO FIANO I.G.T DEL BENEVENTANO - 4,25

Gestoofde kalfswangen in tomatensaus 22,00
met klassieke Italiaanse aardappeltjes

Wijnadvies: REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO I.G.T. VENETO - 4,25

HOOFDGERECHTEN

Antipasti plank p.p.  15,00
selectie van warme en koude gerechten om te delen. Keuze uit vis, vlees of vegetarisch

Broodplank p.p.  11,00
selectie van Italiaanse broodgerechten geserveerd met verschillende smeersels 

OM LEKKER TE DELEN
vanaf twee personen


