SINDS 1986 ONDER DE PETRUSKERKTOREN

WELKOM IN DE POMP!
Op 26 december 1986 werd Café de Pompier officieel geopend. Herman Gerritsen, de vader van Barry,
is de oprichter van Café de Pompier. Hij heeft ongeveer 6 jaar zelf leiding gegeven en in 1992 het stokje
overgedragen aan Alex Griffioen. Op 1 januari 2002 zijn wij, Barry en Pike, aan de slag gegaan in de
Pompier.
Het oorspronkelijke pandje is gebouwd door de Fransen in 1672. Het is een standaard gebouwtje dat de
Fransen altijd naast een arsenaal bouwde om blusmateriaal op te slaan. Het Franse woord voor brandweerman is “pompier” en een alternatieve naam voor een tap is “de pomp”, Barry en haar zussen, Anja
en Carolien, zijn zo tot de uiteindelijke naam gekomen.
Boven onze bar hangt een Engels bordje waarop staat dat wij een café zijn voor aardige mensen.
Dat vinden wij ook, want aardige mensen houden rekening met elkaar. Wij willen u dan ook vragen
om eventuele tips die u heeft met ons te delen. U kunt dit doen door het formulier in te vullen op
www.gastiskoning.nl onder de knop “Uw mening telt”. Als u directe aandachtspunten heeft kunt u
beter direct naar ons personeel gaan of mailen naar info@pompier.nl

Facebook

Instagram

Tripadvisor

VAN TOSTI TOT VAN ALLES EN NOG WAT

EET SMAKELIJK!
UIT EIGEN KEUKEN

Eind november 2016 hebben we een serieuze keuken kunnen realiseren in het woonhuis achter
het oorspronkelijke café, voor die tijd moesten we het doen met het kleinste keukentje van Woerden.
Dit piepkleine keukentje is nu de “koffiekeuken”.
Je moet je voorstellen dat we toen in die ruimte twee frituurpannen, de vaatwasser, het tosti-ijzer,
de wasbak, al ons servies, extra glaswerk, een blok met koellades en een vriezer hadden geprakt.
Op een mooie, drukke zomerse dag kon het daar dan ook heel warm en druk worden, want dan moest
er veel eten uit en kwam het lege goed terug het keukentje in… We hebben het er prima mee gered
hoor, maar nu kunnen we ons dat bijna niet meer voorstellen.
Met de realisatie van de serre nam de vraag naar eten ook toe, vanaf dat moment hebben we gezegd
dat het meebrengen van je eigen eten prima is, zolang je maar wat te drinken bij ons bestelt.
De eerste grote actie om dit onder de aandacht te brengen waren vijf verschillende viltjes. Op ieder
viltje werd iemand geciteerd die vertelde wat hij het liefst aan etenswaren mee nam naar het café.
Voorbeelden zijn een visje van de markt of een broodje van een broodjeszaak, maar pizzabrommers
weten ons café ook goed te vinden.
Zelfs nu we een “volwassen” keuken hebben vinden we het nog steeds prima als mensen zelf
etenswaren meebrengen of laten bezorgen. Dus wees daar gerust op als u graag een portie kibbeling
van de markt wilt halen of zin heeft in pizza of sushi.
Met een nieuwe keuken kwamen ook nieuwe gerechten, maar wat moet je dan gaan serveren?
Wij willen namelijk vooral gewoon een café blijven en geen eetcafé worden. Met hulp van Carel
Alberts van Restaurant Bij Mette uit Linschoten hebben we onze eerste kaart samengesteld en hij
heeft ons geleerd hoe we onze gerechten het
slimst klaarmaken. Hiernaast kun je het resultaat
zien, al lijkt hij niet meer op de kaart van het eerste
uur.
Mocht je vragen of wensen hebben,
dan kunnen we natuurlijk altijd kijken
of we daaraan kunnen voldoen.

UITSMIJTERS

Verse friet met saus naar keuze

€ 3,10

Uitsmijter ham-kaas

€ 8,-

Verse friet met saté

€ 12,-

Uitsmijter ham-kaas & spek

€ 8,50

Verse friet met stoofvlees

€ 12,-

Verse friet met hamburger

€ 12,-

AMERICAN PANCAKES (3 STUKS)

met chutney of cheddar

€ 12,50

Naturel

€ 6,50

met chutney en cheddar

€ 13,-

Nutella

€ 7,-

Verse friet met zeewierburger

€ 12,BOEREN TOSTI’S

BROOD (wit, bruin of wit bolletje)

Tosti kaas

€ 4,80

€ 9,20

Tosti ham & kaas

€ 5,20

met chutney of cheddar

€ 9,50

Italiaanse tosti

€ 5,50

met chutney en cheddar

€ 10,-

Hamburger

Broodje bal met saus

€ 5,20

SALADES

Zeewierburger

€ 9,-

Salade Naturel

€ 7,50

Sandwich gezond

€ 5,50

Salade met kip

€ 12,50

Brood met ham

€ 4,-

Salade met falafel

€ 11,00

Brood met kaas

€ 4,-

Salade met gamba’s

€ 12,50

Brood met 1 kroket

€ 4,50

Extra kroket + brood

€ 3,-

CAMEMBERT KAASFONDUE

Brood met ossenworst

€ 8,50

Gesmolten Camembert + brood

Brood met falafel

€ 6,-

Brood met ei

€ 3,50

Brood met roerei & zalm

€ 7,-

Saucijzenbroodje van Versluis

€ 3,-

€ 10,-

SOEP
Soep zonder ballen

€ 4,-

Soep met ballen

€4,50

AARDAPPEL TWISTER
Zeezout

€ 3,-

Sweet paprika

€ 3,-

Smokey BBQ

€ 3,-

Cheese & Onion

€ 3,-

Salt & vinegar

€ 3,-

lekker
Niet alleen d
!
voor de kin eren

ETEN

VERSE FRIET MET

LEKKER BIJ DE BORREL

KAAS & WORST VOOR 2
ALEXANDERHOEVE, BRANDT & LEVIE
Sinds kort serveren we bij de borrel kaas en worst voor 2! De kaas is afkomstig van Alexanderhoeve.
Op deze Woerdense hoeve liggen de lekkerste kazen te rijpen totdat ze lekker genoeg zijn om naar
de ruim 50 Alexanderhoeve winkels in Nederland te gaan. Onze worst is afkomstig van Brandt & Levi.
Deze worstenmakers uit Amsterdam hebben net als wij bij de Pompier, kwaliteit hoog in het vaandel
staan en dat proef je!
Zowel de worst als de kaas wordt geserveerd op een plank met een mes, want wij gaan natuurlijk niet
voor jou bepalen hoe groot de stukken moeten zijn. Ze zijn ook handig verpakt, dus als het niet op komt
mag je het lekker mee naar huis nemen! Maar dat kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen...
Eet smakelijk!

Kaas & worst samen

€ 17,50

Kaas of worst los

€ 9,50

UIT DE OVEN

Bourgondische bitterballen

€ 5,60

Camembert kaasfondue

€ 10,-

Calamaris

€ 4,60

Nacho’s portie groot

€ 8,-

Frikandelletjes

€ 4,60

Nacho’s portie klein

€ 6,50

Loempiaatjes

€ 4,60

Gamba’s in knoflookboter

€ 8,50

Vlammetjes

€ 5,20

Broodje met dips

€ 6,-

Gehaktballetjes

€ 4,60

Saucijzenbroodje van Versluis

€ 3,-

Garnalen in deeg

€ 5,60

Kaasstengels

€ 5,60

KOUDE SNACKS

Kiprotsjes

€ 6,40

Ossenworst

€ 6,-

Huisgemaakte pangsit

€ 6,40

Alexanderhoeve Kaas voor 2

€ 9,50

Aardappel twister

€ 3,-

Brandt & Levie Worst voor 2

€ 9,50

(in de smaken zeezout, paprika, smokey BBQ,
cheese & onion of salt & vinegar)

(knoflook)

BORRELEN

UIT DE FRITUUR

BUSCAGLIONE KOFFIE UIT ROME

HEMELSE KOFFIE
MET PAUSELIJKE GOEDKEURING
Buscaglione is een traditioneel Italiaans espresso-label met als bakermat Rome. De geschiedenis gaat
terug tot 1899. Oorspronkelijk was Buscaglione de exclusieve koffie van het Vaticaan. Tegenwoordig
is Buscaglione niet meer exclusief voor het Vaticaan, maar wordt het gedronken door miljoenen
liefhebbers over de hele wereld.
Het branden gebeurt tegenwoordig in een moderne branderij net buiten Rome. De verschillende single
origins worden afzonderlijk geroosterd, zodat ze hun eigen smaak behouden. Daarna worden ze volgens
traditionele Italiaanse receptuur tot een melange gemengd.
In de horeca kent Buscaglione een groeiende schare fans: Jonnie en Thérèse Boer van driesterrenrestaurant De Librije, Hilton Hotels, bekende Amsterdamse zaken als Koffiesalon en Palladium, maar
ook in Woerden kun je de volle smaak van Buscaglione Espresso dus ervaren.
Wij zijn na een zoektocht bij Buscaglione terecht gekomen, omdat Buscaglione in onze ogen qua
smaak het dichtst bij een traditionele Italiaanse koffie komt.

TAART & GEBAK

Koffie

€ 2,50

Appeltaart

€ 5,-

Cappuccino

€ 2,70

Cheesecake (witte chocola, framboos)

€ 5,-

Koffie verkeerd

€ 2,70

Cheesecake van het moment

€ 5,-

Espresso

€ 2,50

Carrotcake

€ 5,-

Dubbele Espresso

€ 3,10

Slagroom (meerprijs)

€ 0,50

Latte macchiato

€ 3,20

Diverse thee

€ 2,50

Thee met verse munt

€ 2,60

Thee met gember

€ 2,60

Thee met gember & munt & citroen € 2,90
Caffeïnevrij (meerprijs)

€ 0,20

Warme chocomel

€ 2,60

Slagroom (meerprijs)

€ 0,50

SMOOTHIES
Smoothie mango, appel

€ 5,-

Smoothie aardbei, banaan,

€ 5,-

SINAASAPPELSAP
Verse jus d’orange

KOUDE KOFFIE
Ijskoffie

€ 3,50

Ijslatte

€ 3,70

€ 3,50
IJSJES
Ijsjes (Raket of Perenijsje)

€ 1,50

KOFFIETIJD

WARME DRANKEN

WOERDENSE GESCHIEDENIS

WONDER VAN WOERDEN
Het Wonder van Woerden, ook wel het viswonder genoemd, vond plaats in 1576, tijdens het Beleg van
Woerden door de Spaanse troepen. Deze legende staat beschreven op een gebrandschilderd raam in
de Petruskerk naast ons café.
Door veel voedsel op te slaan binnen de stadspoorten van Woerden hadden de Woerdenaren zich
goed voorbereid op het beleg van de Spanjaarden, maar na vijftig weken van beleg was er toch een
groot voedseltekort ontstaan in Woerden en dreigde Woerden te vallen. De Spanjaarden riepen de
Woerdenaren op om zich over te geven en zich te onderwerpen aan de koning van Spanje en terug
te keren naar de Rooms-Katholieke Kerk. Aan deze oproep werd geen gehoor gegeven door de
Woerdenaren, waarschijnlijk ook door wat er in Oudewater was gebeurd. Daar had de bevolking
namelijk wel gehoorgegeven aan de oproep. De stad werd vervolgens ingenomen, geplunderd en de
bevolking werd uitgemoord door de Spanjaarden. Een weinig aantrekkelijk voorstel dus.
Ondanks de dreiging van de hongersnood stuurde de Lutherse predikant Jan Saliger een bericht aan
de Spanjaarden, waarin hij hen opriep hun beleg te staken. Hij was ervan overtuigd dat God aan de
kant van de Woerdenaren stond en dat de Spanjaarden dus een op voorhand verloren strijd leverden.
Om zijn claim extra kracht bij te zetten, voegde hij enkele geschriften van Luther aan zijn betoog toe.
Binnen de stadsmuren leefden de Woerdenaren steeds meer tussen hoop en vrees, waardoor de kerken gebedsdiensten van Jan Saliger steeds intensiever werden bezocht. De mensen verwachtten en
hoopten steeds meer op de hulp van God.
Toen de nood het hoogst was, gebeurde het wonder. De bevolking werd van de hongerdood gered
doordat er opeens, als door God gezonden, snoeken de stad via de Oude Rijn binnen zwommen. De
Woerdenaren konden de vissen zo uit het water scheppen, waardoor de hongersnood werd verdreven
en het beleg nog maanden door zou kunnen gaan. Op vrijdag 24 augustus 1576 trokken de Spanjaarden
zich terug; de moed was hen in de schoenen gezakt, want God leek inderdaad niet aan hun kant te staan.

Tegenwoordig wordt overal een verklaring voor gezocht, zo ook voor het Wonder
van Woerden, dus als je in het Wonder wilt blijven geloven, moet je nu niet verder
lezen... Door het doorprikken van de dijken stond half Nederland onder water. Geen
meters diep water waar de Spanjaarden overheen konden varen, maar wel genoeg
water om niet lekker doorheen te kunnen lopen, ideaal water voor snoeken.
Die snoeken zouden dan ook gefloreerd hebben in het onder water gelopen
Nederland. Zoals altijd stroomt het water op den duur via de rivieren naar zee
en met dat wegstromende water werd de leefruimte voor de snoeken minder en
minder. De Rijn die door Woerden stroomde, wellicht in de toekomst weer, kwam
dus voller en voller met snoeken te zitten…

KOFFIE EN THEE

Diverse frisdranken vanaf

€ 2,60

Koffie

€ 2,50

Chaudfontaine rood + multifruit

€ 4,60

Cappuccino

€ 2,70

Koffie verkeerd

€ 2,70

Espresso

€ 2,50

ZUIVEL
Chocomel

€ 2,70

Dubbele Espresso

€ 3,10

Fristi

€ 2,70

Latte macchiato

€ 3,20

Volle melk

€ 2,60

Diverse thee

€ 2,50

Thee met verse munt

€ 2,60

Thee met gember

€ 2,60

SMOOTHIES
Smoothie mango, appel

€ 5,-

Thee met gember & munt & citroen € 2,90

Smoothie aardbei, banaan, appel

€ 5,-

Caffeïnevrij (meerprijs)

€ 0,20

Warme chocomel

€ 2,60

Slagroom (meerprijs)

€ 0,50

Verse jus d’orange

€ 3,50

ALCOHOLVRIJ BIER & CIDER

KOUDE KOFFIE

Heineken 0.0

€ 2,70

Ijskoffie

€ 3,50

Radler 0.0

€ 2,70

Ijslatte

€ 3,70

Jillz 0.0

€ 3,60

Brand Weizen 0.0

€ 3,60

ZONDER ALCOHOL

FRISDRANKEN

HEERLIJKE VARIATIES

COCKTAILS & GIN-TONICS
COCKTAILS
DARK ‘N STORMY
Bootz Rum, Ginger Beer & limoen

€ 7,-

FAMOUS GINGER
€ 7,Famous Grouse, Ginger Ale & partjes limoen

SMOKEY JACK
Jack Daniels, Ginger Ale & limoen

€ 8,50

LIMONCELLO TONIC
€ 7,Huisgemaakte limoncello, Tonic & citroen

MOSCOW MULE
€ 7,Wodka, Ginger Beer, limoen & takje munt

PORT & TONIC
€ 7,50
Dow’s White Port, Tonic, citroen & takje munt

SEX ON THE BEACH
Wodka, perzik likeur, sinaasappelsap
& cranberrysap

€ 7,-

GIN & TONIC
Gospel Gin met
Grapefruit & Rosemary Tonic

€ 9,00

Hendrik’s Gin met
Bitter Orange & Elderflower Tonic

€ 9,00

Bombay Sapphire Gin met
Classic London Tonic

€ 9,00

Copper Head Gin met
Classic London Tonic

€ 10,00

Bij de Pompier werken we met de high end
mixers van The London Essence.
The London Essence is een unieke lijn mixers
gemaakt om premium distilaten en/of
cocktails een beter podium te bieden.
The London Essence gebruikt traditionele
distilatie technieken om lichte en elegante
mixers te maken die passen bij deze tijd.
De gehele collectie is laag in calorieën
zonder gebruik te maken van kunstmatige
zoetstoffen.
Het resultaat is een geweldig smaakprofiel
dat het karakter van premium gedistilleerd
en/of een uitgebalanceerde cocktail sterk
overeind houdt.

Palombe Blanc

ROSÉ WIJN
€ 3,90

Maison le Bosquet Rosé

€ 3,90

Frankrijk, Colombard, Sauvignon blanc

Frankrijk, Grenache noir, Cinsault, Syrah

La Tulipe

Casa Chiaretto Rosato

€ 3,90

Australië, Chardonnay
Altano Douro Branco

€ 4,60

Italië, Corvina, Rondinella, Molinara
€ 4,60

Portugal, Viosinto, Malvasia fina, Moscatel

CIDER

Galego, Rabigato, Codega

Apple Bandit

€ 3,70

Jillz Rood

€ 3,50

Jillz Wit

€ 3,50

Laroche Viognier

€ 4,60

Frankrijk, Viognier
RODE WIJN
Palombe Rouge

WARME WIJN
€ 3,90

Glühwein

€ 4,60

HUISGEMAAKTE LIKEUREN

€ 3,50

Frankrijk, Carignan
Nederburg The Manor Shiraz
Zuid Afrika, Shiraz

Benieuwd naar onze
(speciaal)bieren?

Limoncello

€ 3,50

Stoofperen

€ 3,50

BIERPROEVERIJ
3 SPECIAALBIEREN
GESELECTEERD DOOR
BIERLOODS 22

12,50

18 PLUS

WITTE WIJN

ORGANISEER JE EIGEN WHISKYPROEVERIJ

GA OP WHISKYREIS

IN THE OLD POMP

Wij willen graag dat iedereen onze liefde voor whisky kan proeven, vandaar dat we de whisky’s in een
proefmaat (2cl) en in een normale maat (3,5cl) aanbieden, zo kan je ontdekken wat je lekker vindt.
We hebben ook een naslagwerk achter de bar. Als je meerdere whisky’s wilt proeven kun je het best
met het laagste nummer beginnen en dan omhoog gaan. Veel plezier!
A. LOWLAND
De meest toegankelijke whisky’s van Schotland. Fleurig van
karakter en licht van body en kleur.

WHISKYREGIO’S IN SCHOTLAND
D

B. HIGHLAND
De malts uit deze regio zijn vol van smaak, verwarmend,
kruidig, hebben een zilt tintje en smaken zoeter, soms ook
rokerig en peperig.
C. ISLAY
Deze Malts zijn onmiskenbaar krachtig, rokerig en vol van
smaak, gekenmerkt door invloed van turf, zeewier en jodium.

D

D. ISLANDS
Whisky’s van the Islands worden gekenmerkt als zoet, zout
en turfachtig, omdat alle mout met turf wordt gedroogd.

D

E. SPEYSIDE
De whisky’s uit deze regio zijn prachtige, geraffineerde en
elegante whisky’s met klassieke smaken als honing, vanille,
fruit (appels, peren) en zoete specerijen.
F. CAMPBELTOWN
Campbeltown whisky’s staan bekend om hun rijke smaken,
stevige body’s en een typische zachtzilte smaak, afkomstig
van de zeelucht.

E

B

D
C
D
F

A

Age / Type

Alc.

(2cl)

(3,5cl)

Glenkinchie

12 y.o.

43%

€ 3,10

€ 5,40

1

Auchentoshan

Tree Wood

43%

€ 4,10

€ 7,10

2

10 y.o.

40%

€ 2,20

€ 3,80

5

LOWLAND

HIGHLAND
Loch Lomond
Glengoyne

10 y.o.

40%

€ 3,40

€ 5,90

6

Edradour

10 y.o

40%

€ 3,80

€ 6,60

12

Oban

14 y.o

43%

€ 4,-

€ 7,-

15

Ardbeg

10 y.o.

46%

€ 4,20

€ 7,30

18

Lagavulin

16 y.o.

43%

€ 4,70

€ 8,10

19

Laphroaig

Quarter Cask

48%

€ 3,50

€ 6,20

20

Arran

10 y.o.

46%

€ 3,00

€ 5,30

13

Highland Park

12 y.o.

40%

€ 3,10

€ 5,40

14

Talisker

10 y.o.

45,8% € 3,10

€ 5,40

17

Glen Elgin

12 y.o.

43%

€ 3,20

€ 5,60

3

Glenfiddich

12 y.o.

40%

€ 3,30

€ 5,70

4

Macallan

Double Cask

43%

€ 5,10

€ 8,90

7

Aberlour

10 y.o.

40%

€ 2,70

€ 4,70

8

Tamdhu

10 y.o.

40%

€ 4,10

€ 7,10

9

The Glendronach

15 y.o.

46%

€ 4,30

€ 7,50

11

10 y.o.

46%

€ 4,20

€ 7,30

16

French oak

40%

€ 5,10

€ 8,90

10

ISLAY

ISLANDS

SPEYSIDE

CAMPBELTOWN
Springbank
NEDERLAND
Millstone

WHISKY’S

Regio / Whisky

En dat proef je ;-)

In onze zoektocht naar de echte Italiaanse
koffiesmaak zijn we bij Buscaglione koffie
uitgekomen. Vroeger exclusief gebrand voor
het Vaticaan en nu ook bij ons te proeven.

Drankenhandel Ivar van den Berg uit
Woerden is flexibel en staat altijd voor
ons klaar, vandaar dat we graag met Ivar
en zijn mensen samenwerken.

Of je worst lust! Nou, deze heerlijke
worst van Brandt en Levie gaat er bij
iedereen wel in. Ambachtelijk bereid
en dat proef je!

Onze keuken is klein, maar wat we
verkopen komt voor 80% bij Foodpartners
uit Woerden vandaan. Een fijne leverancier
om mee samen te werken!

Onze heerlijke hamburgers komen bij
Gineke en Ed vandaan, maar er wordt ook
geregeld bij hun aan de keukentafel
vergaderd over Woerdense zaken.

Pork & Pie verzorgt onze heerlijke
tomatensoep! Daarnaast helpen ze ook nogal
eens met een BBQ en/of buffet bij speciale
gelegenheden.

Onze Kaas voor 2 is van Alexanderhoeve.
Op deze hoeve net buiten Woerden liggen
de lekkerste kazen te rijpen voor de 70
Alexanderhoeve winkels in heel Nederland!

Bij speciale gelegenheden en evenementen
zorgen de dames en heren van Uniseco
dat alles veilig verloopt.

Onze bierproeverijen (3 bieren voor 12,50)
worden samengesteld door Patrick van
Schaik. Bezoek ook eens zijn Bierloods 22
in de Voorstraat!

Midden in de Rijnstraat was ooit een brug
over de Oude Rijn, de Vischbrug.
Deze krantenkiosk / tabakswinkel zorgt elke
dag voor nieuwe kranten op de leestafel.

De vormgeving van al onze uitingen is in
handen van Jaco Kazius Vormgeving.
Met deze studio aan de andere kant van de
Petruskerk is het prettig samenwerken!

Bij de Pompier werken we met de
high end mixers van The London Essence.

ONZE PARTNERS

Al heel wat jaren geleden hebben we
de keuze voor Coca Cola uit een klein flesje
gemaakt, een top merk dat echt bij
de Pompier hoort.

Heineken past bij ons omdat zij voor
kwaliteit staan en dat proef je. Het is niet
voor niets dat Heineken wereldwijd één
van de bekendste biermerken is.

