
START VAN DE DAG (TOT 11:00 UUR) UITSMIJTERS EN ROEREI

MEnukaart

Pompadour ontbijt
Bestaand uit diverse kleine broodjes, 

verse croissantjes, zoet- en hartig beleg, 

yoghurt en een glaasje verse jus d’orange

Wisselende ontbijt bowl
Bestaand uit vers fruit, yoghurt en 

huisgemaakte granola

€12,50

€8,00

Uitsmijter of roerei v.a.
Keuze uit: naturel, ham, kaas en 

spek + €0,75

Uitsmijter Pompadour
Bestaand uit champignons, rode ui, 

paprika, ham, spek en kaas

Roerei Pompadour
Bestaand uit champignons, rode ui, 

paprika, ham, spek en kaas

€8,50

€10,00

€10,00

SALADES

Geitenkaas salade
Met avocado, appel en balsamico 

stroop

Carpaccio salade
Met truffelmayonaise, oude kaas, pijn-

boompitten en zon gedroogde tomaten

Gerookte kip salade
Met gerookte kip, crispy bacon en

avocado 

€12,50

€13,50

€13,50

KOUDE SPECIALITEITEN

Oude Beemster kaas salade
Huisgemaakte Beemster kaas salade met 

bieslook honingmosterd saus

Filet American speciaal
Met een gekookt eitje, rode ui, tuin-

kruiden saus

Runder carpaccio
Met truffelmayonaise, oude kaas, pijn-

boom pitten en zongedroogde tomaten

Club zalm
Met een salsa van avocado, gekookte 

ei en bieslookroomkaas

Club Pompadour
Met gerookte kip, crispy bacon, gebakken 

ei, avocado en tuinkruiden saus

€8,50

€9,50

€10,50

€10,50

€10,50

WARME SPECIALITEITEN

Herb bun Pulled pork
Met chedar kaas, ijsberg sla, augurk, 

rode ui, jalapeño peper en BBQ saus

Baguette beenham
Met roomkaas, sla en honingmosterd

saus

Italian flatbread (ook vega)
Met zongedroogde tomaten tapenade, pittige 

salami, mozarella, paprika, rode ui en balsa-

mico stroop

Herb bun geitenkaas
Bieten hummus, appel en 

balsamico stroop

Egmondse kippendij
Italiaanse bol met ijsbergsla, champignons, 

rode ui, lente ui en truffel mayonaise of saté 

saus

€10,50

€9,50

€10,50

€9,50

€11,50

KIDS

Boeren brood met jam
Wit of bruin brood

Boeren brood met hagelslag
Wit of bruin brood

€2,50

€2,50

HUISGEMAAKTE SOEP

Soep van de dag
Vraag een medewerker naar het assortiment

€6,50

Te verkrijgen op wit of bruin boerenlandbrood

Te verkrijgen op wit of bruin boerenlandbrood

TOSTI OP VIKINGBROOD

Ham/ kaas met tomaat +€0,20

Gerookte kip en oude kaas
Tosti Hawaï
Boeren tosti
Geitenkaas met appel, honing en 

walnoot

€6,75
€7,75
€7,50
€7,75
€7,50

Herb bun ook te vervangen voor meergranen


