
Maak van iedere gelegenheid een feest

U bent altijd van harte welkom in ons gezellige petit restaurant Pompe’s Smikkelbar. 

Hier kunt u heerlijk genieten van vers huisgemaakte producten!  

Voor vragen kunt u ons altijd bellen op: 0252 51 52 76 .

De menu’s uit de smikkelbarfolder kunnen ook besteld worden om mee te nemen!

We hebben ook regelmatig Facebook acties, Like ons en doe mee!

Om de dagversheid te garanderen vragen wij u 

uw bestelling minimaal 3 dagen van tevoren door te geven!

Uw bestelling wordt gratis bij u thuis of bedrijf afgeleverd,
ook buiten de Zilk.

Levering 7 dagen per week

Beeklaan 2 

2191 AA De Zilk 

0252 51 52 76 

info@pompessmikkelbar.nl

www.pompessmikkelbar.nl



Vers huisgemaakte luxe Smikkelbar salades

Contrast in wit 
Tomaat extra aanzet-
ten

Dagvers en huisgemaakt!

~ Om de dagversheid te garanderen vragen wij u uw bestelling minimaal 3 dagen van tevoren door te geven~

Verse huisgemaakte 
Smikkelbar salades(voor 8 personen)
Huisgemaakte Huzarensalade  € 54,-

Vegetarische salade  € 56,-

Russisch Eiersalade  € 58,-

Huisgemaakte Zalmsalade  € 68,-

 Natuurlijk is het ook mogelijk om

 deze  luxe salades voor een ander

 aantal personen te bestellen.

Verse huisgemaakte 
mini Smikkelbar slaatjes
Klein slaatje 1 bolletje   per stuk € 1,50

Luxe bittergarnituu  100        

Huisgemaakte bitter, bami,  

nasi, lihanbal,  

div souflesses, mini frikandel,

kipnuggets & vlammetjes.  € 65,-

  

Luxe amusehapjes
Diverse glaasjes  30 stuks € 48,00

Ik hou van hollan   100 
Gemengde kaas en worstschaal   € 45,-

~ Met heerlijk huisgemaakte salades en bittergarnituur bij uw wijntje of borrel! ~
Maak van uw borreluurtje een feest!

Verse huisgemaakte
luxe stokbroodhapjes
met paling, haring, zalm,

rauwe ham met meloen,

carpaccio, franse kaas en

gevulde eieren   50 stuks € 62,50

Smikkelbar kipsaté
Huisgemaakte kipsaté incl. saus

  30 stuks € 66,00

Stokbrood en kruidenboter
Stokbrood gesneden,   per stuk € 3,00

Huisgem. kruidenboter per 100 gr.  € 3,00

Luxe pistoletjes met beleg
Zalm

Brie met walnoten en honing

Filet americain

Rosbief

Fricandeau

Ham en Kaas of ham/kaas

  10 stuks € 52,50

stuks

stuksincl.saus

Ons assortiment Catering

Verse luxe huisgemaakte feestelijke stokbroodhapjes


