
 Pompe’s Smikkelbar verzorgt ook uw catering

Wat dacht U van heerlijke huisgemaakte salades en diverse sauzen bij uw barbeque.  
Of onze heerlijke luxe stokbroodhapjes en bittergarnituur bij uw borrel of feest. Er zijn 
vele variaties mogelijk. Let U bij bestellen wel op dat U dit minimaal 3 dagen van te 
voren doet, ivm verse producten. Voor vragen kunt U ons altijd bellen, 0252 51 52 76.

Maak van iedere gelegenheid een feest 

 Openingstijden Pompe’s Smikkelbar 

Van april tot september

- Bekijk de tijden voor Maandag en  
 Dinsdag onze Facebookpagina 
- Woensdag   12.00 - 22.00 uur
-  Donderdag  12.00 - 22.00 uur
-   Vrijdag  12.00 - 00.00 uur    
 -  Zaterdag 12.00 - 00.00 uur                                                                               
-  Zondag 12.00 - 21.00 uur

Van september tot en met maart

- Bekijk de tijden voor Maandag en  
 Dinsdag onze Facebookpagina
-  Woensdag 12.00 - 21.00 uur    
-  Donderdag  12.00 - 21.00 uur                                                                                
-  Vrijdag          12.00 - 00.00 uur                                                                                                   
-  Zaterdag     12.00 - 00.00 uur                                                                                                       
-  Zondag        12.00 - 21.00 uur

Wist u dat wij  
ook bezorgen

aan huis?

U bent van harte welkom in ons gezellige petit restaurant 
Pompe’s Smikkelbar. Om hier heerlijk te komen smikke-
len van onze vers huisgemaakte producten!

Pompe’s Smikkelbar 

Beeklaan 2 
2191 AA De Zilk 
0252 51 52 76 
info@pompessmikkelbar.nl 
www.pompessmikkelbar.nl



Extra te verkrijgen
Fritessaus €  0,45

Ketchup/curry €  0,45

Pindasaus €  0,90

Appelmoes  €  0,90

Pepersaus €  2,75

Zigeuner-/Smikkelbarsaus €  2,75

Champions  €  2,75

Stokbrood kruidenboter  €  3,00 

Huisgemaakte snacks
Kroket €  1,80

Bami/Nasi €  1,80

Lihanboutje €  2,10

Slaatje €  2,60

Veg. slaatje €  2,85

Russisch ei €  3,10

Gehaktbal €  3,25

Hamburger spec. €  3,50

Zalm slaatje €  3,50

Frietje hete kip €  7,50

Tosti inclusief saus €  3,50

 

Smikkelbar gerechten
Kroket met friet €  5,80

Frikandel met friet €  5,80

Broodje hamburger met friet €  7,50

Loempia met friet €  8,75

Karbonade met friet €  9,50

Sjasliek met friet €  9,50

Halve kip met friet  €  10,25

Schnitzel met friet € 10,25

Zigeunerschnitzel met friet € 13,00

Kipsaté met brood  €  11,00

Varkenshaassaté met brood € 12,00

Kipsaté met friet € 13,00

Varkenshaassaté met friet € 14,00

Kogelbiefstuk met brood € 12,00

Kogelbiefstuk met friet € 14,00

Uitsmijter met ham of kaas €  7,25

Uitsmijter met ham en kaas €  8,00

Omelet ham of kaas €  11,00

Omelet ham en kaas €  12,50

 Tevens verzorgen wij huisgemaakte
 salades en bittergarnituur. 

Alle gerechten worden geserveerd 
met verse rauwkostsalade. 

Dagvers en van het huis!

 De maaltijden kunnen ook besteld worden om mee te nemen! Met heerlijk huisgemaakte salades en bittergarnituur bij uw wijntje of borrel! 
Maak van uw borreluurtje een feest!

Overige snacks
Kaassoufflesses diverse soorten €  2,30

Kipkorn €  2,40

Viandel €  2,40

Mexicano/Pikanto €  2,40

Kikastick  €  2,75

Broodje rund/kalfsvleeskroket €  2,85

Broodje goulash/satékroket €  2,85

Shoarmarol €  3,00

Lucifer €  3,10

Loempia €  4,75

Loempia Smikkelbarsaus €  6,50

Broodjes of Pistolets
Broodje ei €  2,00

Broodje ham of kaas €  2,25

Pistolet ham of kaas €  3,00

Broodje tartaar €  3,50

Broodje tartaar speciaal €  4,50

Broodje gezond €  4,95

Broodje warmvlees  €  4,50

Broodje warmvlees speciaal  €  5,50

Pistolet gezond €  5,45 

Iets warms te drinken
Koffie/thee €  2,25

Espresso €  2,25

Cappuccino €  2,50

Warme chocomel €  2,75

Latte machiatto  €   3,00

Iets kouds te drinken
Melk €  2,10

Diverse frisdranken vanaf €  2,40

Diverse blikjes vanaf €  2,65

Jus d’orange middel €  3,75

Jus d’orange groot €  5,00

Iets alcoholisch te drinken
Tap bier   € 2,50

Diverse borrels  v.a. € 3,50

Diverse wijnen/Rosé       € 3,75

Texelse speciale bieren   € 4,10

Milkshakes en ijs
Diverse milkshakes v.a. € 2,75

24 smaken softijs             € 2,60

Sundays                              € 2,60

Diverse ijscoupes v.a. € 6,25

Alle gerechten aangegeven in het geel zijn door ons huisgemaakt.


