
TAPAS
                                   

                                         
Brood, aioli en olijven 3

Gemengde Spaanse olijven 3.5

Hummus met gekaramelliseerde uitjes 6

Empanadas gevuld met feta en spinazie 7.5

Baba ghanoush 6 

Patatas bravas 5.5

Manchego 5

Tzatziki 5

Gemarineerde ansjovis 4

Calamari fritti met aioli 7

Gamba’s in witte wijn met knoflook 7

Mosselen in tomatensaus en verse kruiden 7

Gegrilde verse sardinefilets 7.5

Viskroketjes 6.5

Tonijncarpaccio met balsamicodressing 7.5

Serrano ham 6.5

Kip “Diablo” in pikante tomatensaus 7

Gegrilde lamskebab met tahin 7

Lamskoteletjes a la plancha 7

COMBINATIESCHOTELS

Plato Vegetariano 13.5
Hummus, tzatziki, gebakken aubergine, caprese, geroosterde paprika,  

manchego, baba ghanoush

Plato Gallego 13
Calamari fritti, patatas bravas, gegrilde merguez, Serrano ham

DESSERTS
                                       

Tiramisu 6.5
huisgemaakt van biscuit, mascarpone en koffielikeur

Tartufo 5.5
chocolade-roomijs met likeur

Crème Brûlée 7
huisgemaakt, met gecarameliseerde banaan

Kokosijs 5.5

Sorbet 6

Pompa IJs 6
drie bollen naar keuze en vers fruit

vanilleroomijs/ chocolade/ aardbeien

Gebak van de dag 4.5

DRANKEN

Verse jus d’orange 3.25 
Appelsap, tomatensap 2.5 

Cola, cola light, tonic, bitter lemon 2.5 
Ice tea, sinas, cassis 2.5 

Bronwater met prik, zonder prik 2.5 
San Pellegrino ¾ 3/4 L 5.5 
Aqua de Panna ¾ 3/4 L 5.5 

Melk 2 
 

Espresso 2.25 
Thee 2.25 

Muntthee van verse munt 3 
Cappuccino 2.75 

Caffe latte, verkeerd 2.75 
Warme chocolademelk 3 

Koffie met flavour 3.5 
hazelnoot kaneel, chocola, pistache, kokos of karamel 

 
 ALCOHOLISCHE DRANKEN 

Bier van de tap, fluitje 2.25 
Vaasje 2.5 

¾ 1/2 L bier 5 
Amstel malt 2.75 
San Miguel 3.75 

Hoegaarden, de Koninck 4 
Duvel, Palm, Westmalle tripel 4.5 

 
vraag voor een wine lijst

Huiswijn, - wit, rood of rosé 
- glas 3.75 
- karaf 13 
- fles 19,5 

Chardonnay per glas 5 
Cava brut fles van 375cc 12.5 
Cava brut fles van 750cc 24 

Karaf huisgemaakte sangria 9.5 

Likeuren vanaf 4.25 
Whisky’s vanaf 4.5 
Congac vanaf 4.5 

Wodka 4.5 
Bacardi 4 

Willemsparkweg 6 
1071 HD Amsterdam

020 662 6206 
www.pompa-restaurant.nl



12.00 – 22.00 uur

VERSE PASTA

Spaghetti Aglio Olio con Rucola 12
olijfolie, knoflook, peterselie en rucola

 in tomatensaus

Spaghetti Napoli 12
tomatensaus, basilicum

Penne Arrabiata 12
pikante tomatensaus

Spaghetti Bolognese 15
tomatensaus met rundergehakt

Penne Primavera 14.5
geroosterde groenten, tomatensaus, feta

Ravioli Truffati 16.5
tomatensaus en truffelpesto

Lasagna Bolognese 15
tomatensaus, parmezaane

in roomsaus

Penne con Pollo 14.5
gegrilde kip, zongedroogde tomaten en verse kruiden

Spaghetti Carbonara 15
roomsaus, bacon, knoflook en witte wijn

Tagliatelle Funghi 15
kastanjechampignons, knoflook in witte wijn

Tagliatelle Pesto 14.5
homemade pesto, room en parmezaan

Ravioli Ricotta e Funghi 15.5
kastanjechampignons, knoflook, witte wijn

Tortellacci Neri 16
zwarte pasta gevuld met ricotta en gerookte zalm, knoflook  

en witte wijn

 met schaaldieren 

Spaghetti Ruguetta 16.5
garnalen, mosselen, tomaten, visbouillon, rucola

Spaghetti Vongole 16.5
vongole, knoflook, visbouillon, wijn, verse kruide

SALADES
alle salades worden geserveerd met een mandje brood

Salade van het seizoen 9.5
roergebakken champignons op een bedje van sla, een dressing van zure room  

en geroosterde noten

Pompa 11
gemengde sla met tonijncarpaccio en truffeldressing

Geitenkaas 10
gegrilde geitenkaas op een gemengde sla met honing en pijnboompitten

Di Pollo 10
gegrilde kippenborst op een bedje van sla en groenten

Salmone 11
gegrilde zalm op een gemende sla met een dressing van zure room

Griekse salade 10
een gemende sla met gegrilde aubergine, paprika, feta, 

kalamata-olijven en oregano  

SOEPEN
                                          

Mediterrane vissoep 10.5
bouillon van het huis met vis en schaaldieren

Tomatensoep 6
met room, olijfolie en basilicum

HOOFDGERECHTEN

Fish and Chips 14.5
kabeljauwtempura, friet en mierikswortelmayonaise

Tuna Steak Siciliana 19.5
tonijn gegrild met kerstomaatjes, kalamata-olijven, kappertjes en olijfolie,

geserveerd met geroosterde groenten en friet

Scaloppine di Pollo 17
kippenborst met keuze uit de volgende sauzen:

bacon-champignon-roomsaus/ “diablo”saus: pikante tomatensaus
geserveerd met geroosterde groenten en friet

Kogelbiefstuk 18
geserveerd met geroosterde groenten en friet

Koteletjes van Nieuw-Zeelands lam 19.5
gegrild met verse kruiden, geserveerd met geroosterde groenten en friet 

Biologische Hamburger 14
met gebakken ui, friet en sla

Sjaksjoeka 11
spiegeleieren in mediterrane tomatensaus, geserveerd met brood

9.00 – 17.00 uur

ONTBIJT
ons ontbijt wordt geserveerd met een mandje brood en boter

                              
Omelet of Uitsmijter 7

extra toevoeging 1
kaas/bacon/ui/champignon/gerookte zalm/pastrami/ham

Eggs Benedict 8.5 
gepocheerde eieren op toast met hollandaisesaus

met naar keuze knapperige bacon of gerookte zalm
       

Sjaksjoeka 11 
spiegeleieren in mediterrane tomatensaus, geserveerd met brood        

PANINI

Geitenkaas 7.5
rucola, honing en pijnboompitten

Vegetariano 7.5
geroosterde paprika en aubergine en gesmolten mozzarella

Caprese 7.5
pesto, mozzarella, tomaten en rucola

Tonijncarpaccio 8
rucola, aioli en truffelolie

Gegrilde kip 8
aioli, sla, tomaat, gebakken ui

Gegrilde zalmfilet 8
aioli, sla tomaten

Tonijnsalade 7
sla, aioli en tomaten

Serrano ham 7.5
olijfolie en rucola

Amsterdamse pastrami 7.5
mosterd, gebakken ui op bruin brood

Club sandwich 7.5
bacon, gerookte kip, aioli, sla, tomaat

Kwekkeboomkroket 5
met witbrood en mosterd 

TOSTI’S

Tosti kaas 4.5

Tosti mozzarella, tomaat en pesto 5

Tosti ham en kaas 5 


