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Ételek
Meals

Tájékoztatjuk, hogy a számla végösszege +12% szervízdíjat tartalmaz. 
A Please note that 12% service charge will automatically be applied to your total bill.

Az árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t 
All prices are quoted in Hungarian Forint and including VAT.
Az ételekben található allergénekről kérdezd felszolgálóinkat. 

Please ask our waiters about allergens in food.

NYITVATARTÁS 
OPENING HOURS 

hétfő-szerda 
(Mon. – Wed.)
 8:00 - 22:00 

csütörtök-szombat
(Thur. – Sat.)
 8:00 - 23:00

konyha / kitchen 
 11:30 - 21:30

Wifi
POMPAS guest 

pompaS2020 

Insta & Facebook
 @pompasbudapest 

E-mail
bagelpompas@gmail.com

Imádjuk a kutyádat. Kérjük, tartsd rövid 
pórázon, és kérj kisgyermekektől távol lévő 

asztalt. 

We love that your dog is here. Please keep him on 
a short leash while you are inside. 

Ask for a table away from young children.

Bagel
Sima / Basic
      
Vegetáriánus / Vegetarian   
(cheddar sajt, piros pestos-szárított paradicsomos 
chutney, szívsaláta, rukkola)         
(cheddar cheese, with chutney of  red pesto and 
dried tomatoes, romaine lettuce, rucola)

Vegán / Vegan
(vegán sajt, piros pestos-szárított paradicsomos 
chutney, szívsaláta, rukkola)
(vegan cheese with chutney of red pesto and dried 
tomatoes, romaine lettuce, rucola)

Serrano sonkás / Serrano  ham
(Mascarpone krém zöld borssal és őrölt matcha 
teával, rukkola, serrano)
(with mascarpone cream of matcha and green 
pepper, rucola, serrano)

Mozzarellás / Mozzarella-Basil
(bazsalikomos krémsajt, mozzarella, szárított 
paradicsommal és rukkolával)
(cream cheese with basil, mozzarella, dried tomato, 
arugula, rucola)

Lazacos / Salmon
(cottage cheese krém wasabival, szárított algával és 
őrölt matcha teával, lazac)
(with cottage cheese cream with wasabi, dried 
seaweed, matcha, salmon)

Szalámis / Salami
(mustáros krémsajt, cheddar sajt, szívsaláta, 
spenót, szalámi )
(cream cheese with mustard, cheddar, romaine 
lettuce, spinach, salami)

“Pompás”
(brie sajt, vörösáfonya-málna chutney dióval és 
cayenne borssal)   
(Brie cheese, cranberry and raspberry jam with 
walnut and cayenne pepper)

490

1700

1850

2050

1850

2150

1950

1950
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Croissant
Sima / Basic
      
Töltött / Filled  
Karamellás-fehércsokis krémmel
(by caramel-white chocolate cream)
Csokis-mogyorós krémmel
(by chocolate-hazelnut cream)

Joghurt-Puding
Yoghurt-Pudding
Joghurt / Yoghurt
Chia puding
Zabkása  / “Overnight Oats”

Keksz
Cookie
Zabkeksz / Oat
Csokis / Chocolate

Leves
Soup
Érdeklődj napi kínálatunkról a 
pincértől.
Ask the waiters about our latest selection.

550

900

790

950
950

150
200

Saláta
Salad
   
Bulgur saláta / Bulgur salad                                                                                 
(csicseriborsóval és jujuba gyümölccsel)
(with chickpeas and jujuba fruit)

*Serrano sonkás saláta / 
Serrano ham salad        
(szívsalátával rukkolával, bébispenóttal)
(with Romaine lettuce, rucola, baby spinach)

*Caprese saláta / Caprese salad 
(rukkola, bazsalikom, koktélparadicsom, mozzarella 
golyó)
(rucola, basil, cherry tomatoes, mozzarella balls)

*Caprese saláta Serrano sonkával 
Caprese salad with Serrano ham

*Lazacos saláta  / Salmon salad                                                                                             
(szívsalátával rukkolával, bébispenóttal)
(with Romain lettuce and tapioca flavoured with 
beetroot)

Pompás Caesar Saláta  / 
Pompás Caesar salad 
(sous-vide csirkemell, kruton, parmezan, szívsaláta, 
koktél paradicsom,  olívabogyó, házi Caesar 
dresszinggel)
(sous-vide chicken breast, crouton, parmesan, 
Romaine, cocktail tomato, 
olives, homemade Caesar dressing)

*Választható öntetek  / Optional toppings
Olívaolaj, tökmagolaj, szőlőmagolaj, balzsamecet 
dresszing
Olive oil, pumpkin seed oil, grape seed oil, balsamic 
vinegar dressing 

3350

3450

3250

2650

2850

2650

1150
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Quesadilla
  
Csirkés spenótos avokádókrémmel
Chicken with spinach and avocado cream 
(tortilla, cheddar és mozzarella sajttal)                           
(tortilla with cheddar and mozzarella cheese)

Vegetáriánus salsa szósszal 
Vegetarian with salsa sauce 
(tortilla, padlizsán, cukkini, kalifornia paprika, 
cheddar és mozzarella sajt)             
(tortilla, eggplant, zucchini, bell pepper with 
cheddar and mozzarella cheese)

Mexikói fokhagymás tejföllel 
Mexican with garlic sour cream
(tortilla, darált marhahús, kukorica, bab, cheddar 
és mozzarella sajttal)
(tortilla, minced beef, corn, beans with cheddar and 
mozzarella cheese)

Grill
Grillezett csirkemell
Grilled chicken breast
(Sous-vide csirke, hagymás tört burgonya, 
gránátalmás chutney, rukkola)
(Sous-vide chicken, mashed potatoes with onion 
and with green apple, 
pomegranate chutney, rucola)

Grillezett kacsamell
Grilled duck breast 
(Sous-vide kacsa, pak-choi, édesburgonya püré, Jus, 
konfitált fokhagyma)
(Sous-vide duck, pak-choi, sweet potato puree, Jus, 
confit garlic)

Grillezett lazacfilé
Grilled salmon fillet 
(édesburgonya pürével  és mandulás brokkolival)
(with sweet potato puree, broccoli and almond)

3450

3250

3750

4350

2950

Klasszikus Burger / Classic Burger
(Kézműves zsemle, 160g marhahúspogácsa, jégsaláta, 
lilahagyma, paradicsom, csemegeuborka, házi 
hamburger szósz) 
Handmade bun, 160g beef patty, iceberg lettuce, 
red onion, tomato, pickled cucumbers, homemade 
hamburger sauce)

Cool Burger
(Kézműves zsemle, 160g marhahúspogácsa, 
lilahagymalekvár, ecetes cékla, csemegeuborka, 
bacon, gorgonzola, BBQ szósz)
(Handmade bun, 160g beef patty, red onion chutney, 
pickled beets, pickled cucumbers, bacon, gorgonzola, 
BBQ sauce)

Vegetarian Burger
(Kézműves zsemle, 160g házi készítésű zöldségpogácsa, 
jégsaláta, lilahagyma, paradicsom, csemegeuborka, 
grillsajt, juhtúró, házi hamburger szósz)
(Handmade bun, 160g of homemade vegetable patties, 
iceberg lettuce, red onion, tomato, pickled cucumbers, 
grilled cheese, sheep curd, homemade burger sauce)

Bárány Burger / Lamb Burger
(Kézműves zsemle, bárányhúspogácsa, jégsaláta, 
lilahagyma, paradicsom, csemegeuborka, olvasztott 
füstölt edami sajt, sült kápia paprika, chimichurri 
szósz)
(Handmade bun, lamb patty, iceberg lettuce, red 
onions, tomatoes, pickled cucumber, melted smoked 
edam cheese, roasted cabbage peppers, chimichurri 
sauce)

„Pompás” Burger
(Kézműves zsemle, 160g marhahúspogácsa, 
mogyoróvaj, banán, bacon, camembert, vörösáfonya 
lekvár)
(Handmade bun, 160g beef patty, peanut butter, 
banana, bacon, camembert, cranberry jam)

Sültburgonya / French fries
Édesburgonya / Sweet potatoes
Extrák / Extras
bacon/cheddar/jalapeno/gorgonzola/lilahagyma 
lekvár/ red onion jam
extra húspogácsa/extra patty
szósz / sauce
ketchup, majonéz, házi hamburger szósz, barbeque 
szósz
ketchup, mayo, homemade burger sauce, barbeque 
sauce

2890

3350

3550

850

1050

390

1250

350

3950

4250

4800
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Tészták
Pasta
Pompás spaghetti
(füstölt sajtos ragu spenóttal és csirkemellel, 
parmezánnal)
(smoked cheese ragu with spinach and chicken, 
parmesan)

Pomodoro e  Mozzarella
(penne, paradicsomszósz, mozzarella, parmezán)
(Penne, tomato sauce, mozzarella, parmesan)

Édességek
Sweets
  
Torta / Cake
(Válassz napi kínálatukból a pultnál)
(pick from the latest selection at the counter)

Vegan Torta / Cake

Fagylalt
Ice Cream
Ben and Jerry’s 100ml
Strawberry Cheesecake, Chocolate Fudge Brownie,
Caramel Chew 

Ben and Jerry’s 465ml
Strawberry Cheesecake, Chocolate Fudge Brownie, 
Cookie Dough

Magnum 440ml
Almond, Salted Caramel, Double Chocolate and 
Strawberry

Carte D’or 465ml 
Vegan Chocolate Red Berries

3590

2990

1250

3300

2600

2150

Kávé, tea
Coffee, tea
  
Espresso                                                                                                                                     
Doppio
Espresso Macchiato                                                                                                                
Szimpla / Simple Americano                                                                                              
Dupla / Double Americano                                                                                                           
Cortado                                                                                                                                              
Cappuccino                                                                                                                                     
Latte                                                                                                                                                
Double espresso latte 
Flat White                                                                                                                                       
Jeges Kávé / Ice Coffee       
Espresso Tonic                                                                                                                                 

Alternatív tejek (zab, mandula, sárgaborsó) 
Non-dairy milk (oat, almond, pea) 
Latózmentes tej 
Lactose free milk
Extra Espresso                                                                          
Koffeinmentes kávé
Decaf coffee
Szirup / Sirup

Forró csoki      
Hot chocolate
fehér  / white 
klasszikus / classic

Tea 
(válassz mindig frissülő szelekciónkból a pultnál)
(pick one from the latest selection at the counter)                                                                             

550
890
690
650
890
750
850
990
1190
990
990
1490

200/dl

100/dl

400
100

950

800

1350

1250

150
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Alkoholmentes 
italok
Alcohol-free drinks
  
Víz / Water
Magnéziummal dúsított tisztított víz 
purified water enriched with magnesium
- szénsavmentes / still 
- szénsavas / sparkling

Vis Vitalis Ásványvíz /mineral water

Smoothie 
  
Zöld / Green
Zeller, spenót, exotic gyümölcs mix, frissen facsart 
narancslé
Celery, spinach, exotic fruit mix, fresh orange juice

Piros / Red 
Erdei gyümölcs mix, frissen facsart narancslé, 
menta
Forest fruit mix, fresh orange juice, mint

Sárga / Yellow            
exotic gyümölcs mix, frissen facsart narancslé.
exotic fruit mix, fresh orange juice

Juice
Frissen facsart narancslé
Fresh orange juice
Funky forest (0,33l)
Funky forest smoothie (0,25l)

Üdítők / Soft Drinks
 
Limonádé / Lemonade
Klasszikus / Classic
Eper-menta / Strawberry-mint
Málna / Raspberry
Maracuja / Passion fruit
Bodzavirág / Elderflower

Szörp / Fruit syrups       
Bodzaszörp  / Elder syrup
Málnaszörp  / Raspberry syrup
                                                                             

850

1250

5dl

350/dl

3dl

490
490

5dl

1300

1300

1300

Fever Tree Tonic
A mediterrán vidék partjairól összegyűjtött virágok, 
gyümölcsök és gyógynövények illóolajai és a kelet-kongói 
“fever-fák”-ból származó kinin keverésével jött létre ez az 
egyedülálló, finom, virágos tonik.
By blending luscious botanical oils with spring water and 
quinine of the highest quality from the ‚fever trees’ from 
the eastern hill ranges of the Democratic Republic of 
Congo, we have created a delicious, award-winning tonic 
water.

Fever Tree Premium Indian 
Fever Tree Mediterranean
Fever Tree Raspberry and Rhubarb 
 
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 
Sprite 
Fanta 
Fuzetea Citrom, Barack / Lemon, Peach
Cappy Narancs, Alma / Orange, Apple 
San Pellegrino 
citrom, narancs, vérnarancs
lemon, orange, blood orange
Kinley Ginger        
Stolichnaya Ginger Beer 0,2l 
(alcohol free)

Alkoholmentes koktélok
Non-alcoholic coctails
Imádni fogod – az ital nem csak az alkoholról szól  
You’ll love it - drinking is not all about the alcohol!

Fluére             
Alkoholmentes gin + Raspberry and Rhubarb Fever 
Tree Tonic, fahéj, szárított grapefruit)
Fluére (Non-alcoholic Gin) + Raspberry and 
Rhubarb Fever Tree Tonic (cinnamon, dried 
grapefruit)

„Pompás”           
Signature Prémium Ital/Drink    
(Fluére alkoholmentes gin, mediterranean fever 
tree tonic bodza szörp, arany lüszter, citrom, 
szárított narancs)
(Fluére Non-alcoholic Gin + Fever Tree 
Mediterranean elder syrup, golden chandelier, 
lemon, dried orange)

2850

2690

790

750

550

990
0,2l

0,25l

550

4dl
590

790
790
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Alkoholos italok
Alcoholic drinks
Koktél / Coctail
Rázva és keverve, nem aprózzuk el.
Shaken and stirred, we’ve got you covered.
  
Tubi 60
(Tubi 60, szóda, citrom, lime szárított narancs)
(Tubi 60, soda, lemon, lime, dried orange)

Pálinka Coctail 
Brill Birskörte pálinka, limonádé
(furán hangzik, de veszélyesen finom)
(it sounds weird at first, but dangerously delicious)

Aperol Spritz     
(Aperol, Prosecco, szóda, narancs)
(Aperol, Prosecco, soda, orange) 

Whiskey Sour     
(Maker’s Mark whiskey, aquafaba, cukor, citrom, 
angostura bitter, szárított rózsa)
(Maker’s Mark whiskey, aquafaba, sugar, lemon 
juice, angostura bitter, dried roses) 

Hugo      
(Prosecco, bodzsaszörp, szóda, lime, menta) 
(Prosecco, elderberry sirup, soda, lime, mint)

Stolichnaya Moscow Mule  
(Stolichnaya vodka, gyömbérsör, lime, uborka, 
angostura bitter)
(Stolichnaya vodka, ginger beer, lime, cucumber, 
angostura bitter)
 
Pompás Signature 
prémium ital/drink
(Bulldog gin, bodzaszörp, kék lüszter, citrom, 
mediterranean fever tree tonic 
(Bulldog gin, elderflower sirup, blue luster, lemon 
juice, Mediterranean fever tree tonic)

Mojito     
(Havana Club 3, szóda, cukor, lime, menta) 
(Havana Club 3, sparkling water, sugar, lime, mint)

Cuba Libre      
Havana Club 3 rum, coca-cola, citrom (lemon) 

Long Island Iced Tea   
Havana Club 3, Silver Tequila, Stolichnaya, 
Tanqueray, coca-cola, citrom (lemon) 

Vodka-szóda     
Absolut Blue, szóda, citrom (lemon) 

Kamikaze (4 db)    
(Stolichnaya vodka, citromlé, eper/málna/passion 
fruit püré) 
(Stolichnaya vodka, lemon, strawberry/raspberry/ 
passion fruit puree)

Gin Tonic
Tanqueray, Premium Indian Fever Tree Tonic 
grapefruit, feketebors
grapefruit, black pepper

Beefeater Pink, Raspberry & Rhubarb 
Fever Tree Tonic
szárított grapefruit, borókabogyó
dried grapefruit, juniper berries

Bulldog, Mediterranean Fever Tree Tonic  
szárított narancs, szárított rózsa 
dried orange, dried rose

Opera, Premium Indian Fever Tree Tonic  
szárított citrom, citrom peel, feketebors
dried lemon, lemon peel, black pepper

Roku, Mediterranean Fever Tree Tonic  
gyömbér, szárított alma
ginger, dried apple

Brockmans, Premium Indian Fever Tree Tonic 
narancs peel, áfonya 
orange peel and blueberries

Hendrick’s, Premium Indian Fever Tree Tonic
uborka, rózsabors
cucumber, rose pepper

2450

2950

2450

2350

2950

2350

2550

2690

3150

3050

2950

2950

2750

2550

2550

3250

2150

3950

2350
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Alkoholos italok
Alcoholic drinks
  
Csapolt sörök / Draught Beer
„Pompás” lager
Staropramen Lager      

Hoegaarden   
Hoegaarden Rosé

Üveges Sörök / Bottled Beer
Staropramen Alkoholmentes                 
Staropramen Dark 0,5l                  
Hübris IPA 0,33l                                        
Hübris Meggy 0,33l

Rágcsa / Snacks
Ha nem vagy igazán éhes, de ennél valamit
When you’re not that hungry

Grissini

Pálinka
Túlságosan hazai ahhoz, hogy ne imádjuk. 
When you want to go local.

Árpád
Premium Barack / Apricot
Premium Szilva / Plum
Premium Gyömbér/  Ginger 
Premium Bársony birs / Quince

Cruxx
Kieffer Körte /Pear
Cruxx Irsai Oliver Essence

Brill
Feketeribizli / Blackcurrant
Jázmin Szőlő / Jasmine Grapes
Birskörte/ Quince pear
Cékla / Beets
Zeller / Celery

Whiskey
Ajánljuk hozzá a sokatmondó tekintetet és szigorú 
mosolyokat.  
To be consumed with a smile that tells a thousand 
stories and with a strict smiles. 

Jameson
Jameson Caskmates Ipa
Famous Grouse
Makers Mark
Naked Grouse
Jack Daniel’s
Jack Single Barrel
Macallan 12yr
Nikka From The Barrel
Lagavulin 16yr

Tequila
Idézd fel most a lánybúcsúk hangulatát, vagy csak 
tegyél vele pontot egy hosszú nap végére.  
For bachelorette parties, or just a perfect way to end 
your day which was a little too long.

El Jimador Blanco
El Jimador Reposado

VODKA
Ez az az ital, amivel mindig, mindenkinek van egy jó 
sztorija.
This is the drink that goes best, with your latest 
anecdote.

Stolichnaya
Absolut Blue
Absolut Vanilla
Belvedere Pure 
Beluga Noble     

900700
950750

1250850
1250850

950
1000
1050
1050

750

1650900
1650900
19501100

1700950
1700950

20501150
23001290
26501450
24001350
24001350

4 cl2 cl

1650900
1450850
1450850
19501150
20501200
20501200
28501650
35501950
37502050

1450850
1650950

4 cl2 cl

4 cl2 cl

1350850
1450950
15501000
29501650
32501950

4 cl2 cl

21501200

0,5 l0,3 l

0,25 l

52002900
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Alkoholos italok
Alcoholic drinks
  

KESERŰK ÉS LIKŐRÖK  
BITTERS
Mary Poppins szerint: „Csak egy kis cukor kell és 
lemegy az orvosság”. Ide még az se kell, garantáltan 
jobban leszel tőle!  
„A spoon of sugar helps the medicine go down“- 
Mary Poppins said. No sugar is necessary for this 
medicine!

Unicum 
Unicum barista  
Unicum szilva/plum 
Jager 
Becherovka  
Tatratea 32% Kókusz/Coconut
Tatratea 37% Citrus  
Tatratea 42% Barack/Peach
Tatratea 52% Eredeti/Original
Baileys  
Tubi 60

Rum
Forró nyári szerelmekhez, hideg pesti éjszakákhoz, 
meleg tavaszi mosolyokhoz.
To be consumed during a Summer love-affair but 
will also warm you up on a cold Budapest night.

Captain Morgan
Havanna blanco
Legendario
Kraken
Diplomatico reserva exclusiva
Zacapa Centenario

Gin
A budapesti 9. kerület legendái szerint ez az ital 
egyszarvúak könnyeiből született a Tűzoltó utca 
egyik pincéjében, évszázadokkal ezelőtt.
According to legends of Budapest’s 9th district this 
drink was born out of the tears of unicorns in a 
basement in Tűzoltó street, centuries ago.

Beefeater Pink                                                 
Tanqueray                              
Bulldog                         
Roku                                      
Opera                  
Brockmans premium gin 
Hendrick’s
Fluére (alkoholmentes/alcohol-free) 

Pezsgő & Prosecco 
Champagne & prosecco
Instant buborékos boldogság 
Instant bubble happiness

Bortolomiol Prosecco 
Superiore „Senior” 
Extra Dry 2021 

Gancia  

Etyeki kúria 
Sparkling Sauvignon Blanc

Hungária Extra Dry      

Moet

1250750
1650850
19501050
19501150
23501450
39502250

4 cl2 cl

1350850
1350900
1350850
1350850
1250800
1400850
1450900
1500900
1550950

4 cl2 cl

1400850
21501590

1250750
1650950
19001050
19501100
20501550
21501650
22501650
19501100

4 cl2 cl

7900

39901490

6400

49501290

27090

0,75 l2 dl



Italok
Drinks

Tájékoztatjuk, hogy a számla végösszege +12% szervízdíjat tartalmaz. 
A Please note that 12% service charge will automatically be applied to your total bill.

Az árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t 
All prices are quoted in Hungarian Forint and including VAT.

Alkoholos italok
Alcoholic drinks
  

POMPÁS KÓSTOLÓK 
POMPÁS SPIRIT-
TASTING SELECTIONS
Még nem találtad meg az igazit vagy csak 
körbenéznél? Rapid randi kedvenceinkkel.
Still looking for your perfect match? Try speed 
dating with our favourites

Pálinka Kóstoló / tasting selection:
3 x 2cl:
Árpád Szilva, Árpád Barack, 
Cruxx Irsai Oliver Essence
Árpád Plum, Árpád Apricot, 
Cruxx Irsai Oliver Essence
5 x 2cl:
Arpad Szilva, Árpád Barack, Brill Feketeribizli,  
Brill Cékla Cruxx Irsai Oliver Essence 
Árpád Plum, Árpád Apricot, Brill Blackcurrant, 
Brill Beets,  Cruxx Irsai Oliver Essence 

Rum Kóstoló / tasting selection:
3 x 2cl: 
Kraken, Diplomatico, Legendario Ron Anejo
5 x 2cl:
Havanna blanco, Legendario, Kraken, 
Diplomatico exclusiva, Zacapa Centenario 

Gin Kóstoló / tasting selection:
3 x 2cl: 
Opera, Brockmans, Roku
5 x 2cl:
Bulldog, Opera, Brockmans, Roku, Hendrick’s

Whiskey Kóstoló / tasting selection:
3 x 2cl: 
Lagavulin 16, Maker’s Mark, Jameson Ipa 
5 x 2cl:
Jameson Ipa, Jack Single Barrel, 
Lagavulin16, Maker’s Mark, Macallan12

2650

2950

5850

4900

3900

5900

4500

7400

P O m PÁ S -P O H Á R

Megtetszett valaki?
Mondd el neki egy itallal és pár 

sorral.

Kérd meg pultosodat, hogy adjon neked 
egy pompás címkét rendelt italodhoz, hogy 
megírhasd neki mit gondolsz róla, mi pedig 

kiszállítjuk neki.
A romantika nem halott,

vegyél egy mély levegőt és vágj bele, nehogy 
lemaradj!

YOU’RE „POMPÁS“ (Awesome)
See someone you like? 

Send him or her a drink with and couple 
nice words on it.

Ask the bartender for a glass label where 
you can write your message and we’ll 

deliver it.
If you’re feeling romantic, just do it - deep 

breath and there you go, don’t miss out!




