
BUNCKMAN VOORTHUIZEN
=

GENIETEN VAN ...

Gewoon
BUITENGEWOON

Bunckman Voorthuizen staat voor zuiver en eenvoud. Niks wat het niet nodig heeft, en 
alles wat het beter maakt. Een modern interieur op Franse basis. Een toegankelijke 

keuken met wereldse twist en (s)maaksels. Ongecompliceerd, ongekunsteld en 
toch onverwacht. Nieuwerwets, eigen en toch amicaal.

Het verhaal

De Bunckmansage is een oud volksverhaal dat zich afspeelt in  
de omgeving van Voorthuizen op de Veluwe.

Ooit zou er op de Veluwe in de omgeving van Voorthuizen een reus geleefd hebben met de 
naam Bunckman. Deze reus hield zich in leven door passerende reizigers te plunderen en hen 

daarna te doden. Op een dag trok een violist door het gebied en ook hij werd nabij 
Voorthuizen gegrepen door de reus. De violist die voor zijn leven vreesde smeekte de reus 

om nog eenmaal bij wijze van gunst op zijn viool te mogen spelen. De reus stond dit toe, maar 
dat werd hem noodlottig. De violist wist door zijn spel de reus in vervoering te 

brengen. De violist kon met zijn hoge tonen voorwerpen uit elkaar laten spatten. Na de 
laatste hoge toon die hij aan zijn viool wist te ontlokken stortte de reus dood ter aarde.

©Marijke A. Ravenswaaij-Deege, De Bunckman 1980
C/O Pictoright Amsterdam 2022

MENU
KOFFIE - LUNCH - DINER - BORREL



WARME DRANKEN

Koffie of espresso    2.6
Cappuccino of koffie verkeerd 2.9
Latte macchiato   3.4
Dubbele espresso   3.3
Flat White    3.6

(Koffievariaties zijn ook met decafé mogelijk!)

Warme chocolademelk   3
Thee met verse gember en  3.25 
citroen     
Verse munt thee incl. honing  3.25
Verse theesoorten   2.6
English Breakfast thee
Jasmine 
China Green
Rooibos
Bosvruchten thee
Verveine citroenthee
Earl Grey

Frisdranken  
Coca cola, Coca cola zero  2,75
Cassis, Fanta, Sprite  
Chaud Fontaine - 0,25 L  2.75
Chaud Fontaine - 0,75 L  4.75
Karaf water    1.5
Verse jus d’orange  3.75
Rivella, ginger ale  2.95
Lipton Ice tea sparkling  2.95
Lipton Ice tea green  2.95
Tomatensap / appelvlierbes  2.95
Chocomel, fristi, appelsap  2.95
Melk, karnemelk  2.25

OM TE DRINKEN

ALCOHOLVRIJE ‘WIJNEN’

Zin in een glas wijn zonder alcohol?
Voor onze alcohol vrije wijnen, kijk achterin 
op onze wijnen - pagina.

COCKTAILS

Zie onze aparte  
cocktailkaart op de tafel

IETS LEKKERS ERBIJ?
Ambachtelijke appeltaart 3.5
Seizoenstaart 3.95
een wisselende keuze, informeer ernaar!
met slagroom + 0.6

GEBAK

ACTIE!

Koffie of thee met ambachtelijk 6.5 
huisgemaakt appelgebak

Tweede kopje gratis!

Luxe borrelplank (klein of groot) 12.5 / 19
Met olijven, chorizoworst, parmaham, fuet, belegen 
kaas, wrap zalm, wrap carpaccio, turksbrood, hotdog 
sticky’s, bitterballen, spareribbetjes en uienringen
(niet tussen 12:00-14:00 / 18:00-21:00 uur)

Gemengd bittergarnituur   7 / 13
klein (10) of groot (20) 

Nacho’s met kip, kaas, bosui en saus van  7.5
het huis

Belegen kaas met augurkjes en grove mosterd           6.5 

Puntzak frites met mayo 5

Broodplank met chimichurri en tzaziki 5.5

Wrap zalm met crème fraÎche,  9
rode ui, kappertjes en sla melange (8 st.)

Wrap carpaccio met truffelmayo,  8
parmezaan, pittenmix en sla melange (8 st.) 
                      
Bitterballen van de Bourgondiër met  7
grove mosterd (8 st.) 

Lauwwarme grillworst met grove mosterd 7.5

Schaaltje pittige barmix    3      

BORRELKAART



LUNCHGERECHTEN
Duo Bunckman     11.5
Eén snee desembrood belegd met carpaccio,  
parmezaanse kaas, pestodressing en pittenmix 
met één snee desembrood belegd met 
gerookte zalm, créme fraÎche, ui, kappertjes 
en bieslook 
(ook alleen zalm of carpaccio mogelijk)

Ossenhaaspuntjes    13.5
Rustieke pistolet met gebakken  
ossenhaaspuntjes, ui, taugé, paprika,  
Korean BBQ saus en sesamzaad

Groenteomelet     9
Omelet gevuld met gebakken champignons, 
tomaat, ui, paprika, kaas, verse tuinkruiden  
op twee sneetjes desembrood. 

Brie       9
Rustieke pistolet met lauwwarme brie, honing,  
walnoten en rucola

Gezond      8
Rustieke pistolet royaal belegd met beenham,  
kaas, komkommer, tomaat, zuur, pesto mayo 
en een eitje

LUNCH SPECIALITEITEN

Hamburger Bunckman    11.5
Runderhamburger op een Italiaanse bol belegd 
met sla, tomaat, cheddar kaas, bacon, augurk 
pikkels, gefrituurde uienringen en een saus 
van het huis    

(met friet) + 2.5

Clubsandwich      9.75
Geroosterd brood met jonge kaas, gerookte  
kip, komkommer, spek, tomaat en  
huisgemaakte eiersalade. Geserveerd met  
kerriemayonaise en nacho chips

De Voorthuizense bol     9.5
Rustieke pistolet met gebakken kip, pluksla,  
komkommer, pichtasepitten, ui, paprika  
en zoetzure saus

Zeumerse Hot Dog     9.75 
Rustieke pistolet met een Hot Dog, gedroogde 
uitjes, augurk pikkels, bacon en een
huisgemaakte saus 

Lunchtopper Bunckman    8.75
Desembrood met een rundvleeskroket, 
desembrood belegd met ham, kaas en 
een gebakken eitje, een klein kopje soep 
en een bolletje huzarensalade

Proeverij Bunckman    12.5
Mini broodje met zalm, mini broodje met 
carpaccio en een mini broodje met een 
saranohamkroketje en een klein 
kommetje soep

Saté van de haas     16.25
250 gram varkenshaas met pindasaus,  
atjar, kroepoek en gefrituurde uitjes.  
Geserveerd met brood en boter 

(met friet) + 2.5

TOSTI’S
Tosti Bunckman     8.5
Tosti met kaas, chorizo, tomatensalsa,  
ui, gekruide friet en cocktailsaus

Tosti Vega      6.5
Tosti met kaas, tomatensalsa, ui, 
paprika, olijven en pestomayonaise

Croque madame     7.5
Geroosterd brood met ham en/of  
kaas en een gebakken eitje

UITSMIJTERS
Twee sneetjes ambachtelijk wit of bruin brood 

Beenham en/of kaas en/of spek       (vanaf)  7.5

Carpaccio              11
Belegd met carpaccio, rucola en 
parmezaanse kaas

Gerookte zalm      12.5
Belegd met gerookte zalm, kappertjes

KROKETTEN

TWEE AMBACHTELIJKE RUNDVLEESKROKETTEN

Ambachtelijk wit of bruin brood   7

Frieten en mayonaise   9,5
Vegetarisch of vegetarisch mogelijk!



Vanaf 16:30 uur te bestellen

Veluws Iberico     9.75
Langzaam gegaard buikspek afgelakt
met BBQ saus

Carpaccio classico     11.5
Rundercarpaccio met gemengde sla, 
parmezaanse kaas, zongedroogde 
tomaten, pittenmix en rucola. 
Keuze uit pesto of truffelmayo

Champignon op toast     8
Gebakken paddenstoelen met 
knoflook, paprika, spekjes en ui met
geroosterd brood

Coppa di parma     11.75
Gerijpte Parmaham op een bedje
van pluksla met meloen, olijven en 
vijgentapenade

Spakenburgs duo     13.75
Heerlijke combinatie van Noorse en 
Hollandse garnalen in een sherrysaus
met gegrilde gamba’s

VOORGERECHTEN
Als lunchgerecht, voorgerecht of tussengerecht

Soep van de week     6
Wisselende soep van het huis

Biologische tomatensoep    6
Met bosui en een schuim van groene kruidenroom

SOEPEN

Vanaf 16:30 uur te bestellen

Bunckman’s proeverijtje    16
Combinatie van Noorse en Hollandse 
garnalen, een gerookte zalm bonbon, 
carpaccio, buikspek en een soepje

SPECIALITEIT

Ovenverse broodplank    5,75
met twee lekkere dips, Chimi churri en Tzaziki
Een goede begeleider van uw glaasje wijn  
of als entrée.

ENTREE

Onze salades worden geserveerd met toast en 
roomboter (tijdens lunch en diner).

met friet mogelijk + 2.5

Geitenkaas      14.5
met lauwwarme geitenkaas, parmaham, 
walnoten, honing, tomaat, rode ui, croutons
en vijgenchutney

Voortsche      13.5
met gebakken kipfilet, paprika, ui, taugé, 
pistache nootjes, en zoetzure saus

Veluwse      16.5 
met gebakken ossenhaaspuntjes, taugé, 
paprika, rode ui, croutons, oosterse saus
en sesam

Carpaccio      14.5
met parmezaanse kaas, zongedroogde
tomaatjes, gebrande pittenmix en rucola.
Keuze uit pesto of truffelmayo

SALADES

VOOR DE KLEINTJES

Voor onze kleintjes hebben wij een 
speciale kindermenukaart

SPECIALE DIEET WENSEN?
LAAT HET ONS WETEN, WIJ HOUDEN ER GRAAG REKENING MEE.



A LA CARTE
Deze gehele pagina is vanaf 16:30 uur te bestellen

UIT HET WATER

Gamba pannetje    18.75
Pannetje gamba’s met knoflookroomsaus, 
ui, paprika en bieslook, gegratineerd met kaas
  
Volendams duo     23.5
Gegaarde stoof paling in groene kruiden 
en een gegrilde zalmfilet op een bedje van 
pasta met verse spinazie, room en citroen

Vispannetje     19.75
Met kabeljauw, mosselen, zalm, krabstaartjes,  
gamba’s en een bisque van kreeftsaus

VAN HET LAND

Surf en Turf      24.5
Tournedos 100 gram met gegrilde gamba’s,
groentechips en Aziatische saus van het huis

Tournedos van het huis    25.75
Gebakken tournedos van 200 gram met 
huisgemaate jus, pastinaakmousseline
en verse groenten

Entrecote      23.5
Een goed dooraderde gegrilde stevige
en malse steak van het Ierse rund. 
Geserveerd met wok groenten en chimichurri

Varkenshaas      21.75
Medaillons  met roombrie en groene asperge

Curry van kip, aubergine en pastinaak   19
Curry met wortel, koriander, knoflook en
kikkererwten, geserveerd met maanbrood

VEGETARISCH

Curry van aubergine en pastinaak    18
Curry met wortel, koriander, knoflook en
kikkererwten, geserveerd met maanbrood

Gevulde courgette     18.75
Courgette met bospaddenstoelen, paprika, 
ui, tomaat en komkommer, gegratineerd 
met roombrie

GARNITUREN
De “a la carte” gerechten worden standaard  
geserveerd met een bijpassend bord  
groentengarnituur en een apart aardappelgarnituur

Indien gewenst serveren wij verse rauwkostsalade

Boerenfrieten      3,75 

PLATE SERVICE

Deze gerechten worden geserveerd met friet,  
mayonaise en verse salade. 

Bunckman saté    18.75
250 gram malse varkenshaassaté met kroepoek, 
atjar, gebakken uitjes en pindasaus

Spareribs      19.25
Gemarineerde spareribs geserveerd met
knoflooksaus en chilisaus

Boerenschnitzel     18.25
Schnitzel met gebakken ui, spek, champignons, 
paprika en kaas

HEERLIJKE DESSERTS

Dame blanche      7
Drie bollen vanille-ijs met chocoladesaus 
en gesuikerde noten 

Sorbet als van ouds     8
Drie bollen ijs met aardbeiensaus, 7-up 
en verse vruchten

Warm lava chocoladetaartje    8.5
Warm chocoladetaartje met vanille-ijs

Cappucino Glacé     7.5
2 bollen mokka ijs met koffiesaus en Tia Maria

Pancakes karamel     7.5
Amerikaanse pannenkoekjes met vanille-ijs  
en karamelsaus

Monchou dessert     8.5
Monchou met witte chocolade, oreo kruimels 
en bosvruchtencoulis 

Café Gourmand     7.5
Espresso, koffie of thee met huisgemaakte 
lekkernijen



Muscat , Natureo muscat  4.25
Cata Lunya, Spanje
Strogeel. Delicaat fruitaroma (golden  
delicious-appel). Zacht, weelderig, maar 
fris in de mond met een sensuele nuance 
die doet denken aan kweeperenjam.

Cabernet Sauvignon, Natureo Rosado 
Cata Lunya, Spanje  4.25
Frambozenkleur met zachte koperachtige 
highlights. Delicaat fruitaroma (kersen-
jam) met een plantaardige noot (koffie). 
Zacht, fris en weelderig in de mond met 
een ondertoon die doet denken aan zure 
snoepjes.

Syrah, Natureo Garnacha 4.25
Cata lunya, Spanje
Fonkelende robijnrode kleur en subtiele 
fruitaroma’s van rode pruim en kers.  
Soepel, sensueel en lichtzoet in de mond.

ALCOHOLVRIJE ‘WIJNEN’

Een heerlijk glas dessertwijn of port ter begeleiding?

Torres floralis  5.5
Spanje
Deze natuurlijk zoete wijn is gemaakt van een van de 
meest klassieke variëteiten uit het Middellandse  
Zeegebied. De moscateldruif heeft een onmiskenbaar 
en zeer bijzonder aromatisch profiel met verleidelijke 
bloemige geuren (roos, geranium, citroenverbena). De 
smaak is weelderig, geconcentreerd maar toch licht, 
vol en ietwat sensueel.

Pedro ximénez, P X    5
Jerez, Spanje
De zoete wijnen zijn oranje tot donkerbruin van kleur,  
hebben een extreem stroperige structuur en zijn zeer 
zoet. Vanwege de ‘donkere’ zoetheid is deze wijn een  
geweldige begeleider van chocoladedesserts.

Ruby of white port    3.75

DESSERTWIJNEN

MOUSSERENDE ‘WIJNEN’

Prosecco, Scavi en ray Frizzante 
Veneto, Italie  Piccolo / 5.95
Licht tintelend door de subtiele bubbel. 
Zoet met een frisse en fruitige smaak.

Pinot noir, pinot meunier, Louis roerderer
Champagne, Frankrijk  59.95
Een rijke champagne met een fijne  
structuur en elegantie. De strogele kleur 
en aroma’s van boterkoek, amandel en 
nectarine kenmerken deze bijzondere 
champagne. Louis Roederer Brut Premier 
bestaat uit ongeveer 40% Pinot-noir, 40% 
Chardonnay en 20% Pinot meunier. Deze 
champagne wordt ruim 3 jaar gerijpt op 
eikenhouten vaten. 

Voor onze lekkerste bieren uit de 
tap of fles, kijk op onze bierkaart 
die op tafel staat!    Santé

BIEREN

Irish Coffee
Een warme drank van koffie, Ierse whiskey,   7.5
bruine suiker en room 

Italian Coffee
Een warme drank van koffie, amaretto en room 7.5

Spanish Coffee
Een warme drank van koffie, Tia Maria en room 7.5

Bunckman Coffee     7.5
Een warme drank van koffie, likeur 43 en 
likeur 43 horchatta en room

French Coffee      7.5
Een warme drank van koffie, Cointreau en room

Scharrel Coffee     7.5
Een warme drank van koffie, advocaat en room

SPECIALE KOFFIE’S



WITTE WIJNEN
Pinot Grigio, Il cigno    4.75 / 25.95
Terre de Chieti, Italie
Een mooie wijn met een geur van wit fruit, zoals 
appel en peer. De smaak is zacht met frisse 
zuren en een aroma van bloemen en citrus.

Chardonnay, Croix dor  4.25 / 23.25
Pays d’Oc, Frankrijk
De wijn heeft een mooie, gele kleur. De wijn heeft 
een open karakter met in de neus aroma’s van 
citrus en grapefruit. De mooie ‘vettige’ structuur 
is goed in balans met de zuren van de wijn.

Sauvignon blanc, Elevado   3.95 / 19.95
Mendoza, Argentinie
Deze droge Elevado Salentein White is romig, maar 
tegelijkertijd ook fris. Een toegankelijke witte wijn 
met aroma’s en smaken van wit fruit en citrus

Verdejo, Marques de riscal   4.95 / 29.95
Rueda, Spanje
De wijn heeft een heldere, strogele kleur en 
vertoont een hoge aromatische intensiteit in 
de neus, met aroma’s van tropisch fruit en 
hints van venkel en vers gras. Fris maar zacht 
in de mond met een lichtbittere afdronk die 
typerend is voor de verdejo-druif. De afdronk 
is erg aangenaam en lang

Gruner veltliner, Markowitsch  5.5 / 28.95
Oostenrijk
Deze wijn, geelgroen van kleur, is kruidig en  
geconcentreerd van smaak met hints van groene  
appel. Een wijn met heerlijke frisse zuren en een 
lange afdronk

Chardonnay, Joseph Drouhin   39.5                
Chablis, Frankrijk
Een elegante wijn. Heldere kleur met een vleugje 
groen. Typische neus van chablis, waarin aroma’s 
van citrus (citroen), varen en zelfs zoute sensaties 
overheersen. In de mond: krachtig en levendig 
maar toch zacht. Veel finesse en balans

Riesling, St kilian    3.95
Moesel, Duitsland
Een soepele wijn met fruitige aroma’s en een  
helderfrisse afdronk. De wijn heeft een licht 
zoetje in combinatie met een fris zuurtje

ROSE WIJNEN
Grenache, Monteclain rose  4.75 / 29.25
Frankrijk
Deze rosé heeft een prachtig lichte, zalmroze kleur.  
In de neus herken je aroma’s van zacht rood fruit, 
zoals frambozen en aardbeien. De wijn is fruitig met 
verfrissende zuren. Een echte doordrinker

Shiraz cabernet sauvignon, Claro rosé      4.25 / 23.25
Central Valley, Chili
Dit is een heerlijke rosé met een stevige smaak. Hij 
is pittig - fris met een volle smaak van aardbeien en 
frambozen

RODE WIJNEN

Tempranillo, Mas rabell   4.95 / 29.95
Catalunya, Spanje
Donkerrobijnrood van kleur. Aroma’s van zwarte 
bosvruchten (bosbes, braam) met tonen van kruiden 
en specerijen. Evenwichtig in de mond, met soepele 
tannines en eikachtige nuances in de afdronk

Pinotage, Drostdy hof   4.5 / 24.5
Westkaap, Zuid Afrika
De donkerpaarse pinotage heeft in de geur rijpe  
rode bessen, gestoofde pruimen en vanille. Het is  
een ferme, middelzware wijn met een frisse afdronk

Merlot, Croix D’or    3.95 / 19.95
Pays d’Oc, Frankrijk
Een pittige en karakteristieke merlot met een mooie, 
dieprode kleur. In de neus heeft de wijn aroma’s van 
zwarte bessen en bramen. De smaak is rijk en zeer 
zacht met tonen van aardbei en zoethout. De wijn 
heeft een ronde en zachte afdronk 

Malbec , La Linda    5.5 / 28.25
Mendoza Valley, Argentinie
Deze wijn bevat expressieve aroma’s van rijpe  
pruimen, rood fruit en specerijen. Het is een zachte, 
sappige wijn met typische zachte tannines van een 
malbec druif. Deze wijn heeft een zeer aangename 
afdronk

Molinara Rondinella, Ripasso Bertani  6.95 / 37.25
Veneto, Italie
Een intense paarsrode kleur met paarsachtige  
highlights. In de neus heeft de wijn een zeer zuiver in 
intens aroma van rijp rood fruit met hints van donker 
fruit, zoals braam, zwarte bes en rijpe kers. De wijn is 
fluweelachtig en evenwichtig, vol en rond met  
behoud van een levendige en intense grip en een 
sappige afdronk



RUSTIG VERGADEREN GOED GEREGELD, ALLES GEHEEL VERZORGD

De Bunckman in Voorthuizen is zeer ge-
schikt om uw bedrijf te presenteren aan  
bijvoorbeeld potentiële klanten of zaken-
relaties. Ook wordt de vergaderruimte 
veel gebruikt voor het houden van een 
vergadering. De ambiance van de zaal 
draagt bij aan de verhoging van het za-
kelijk rendement! De zaalruimte kan op 
verschillende manieren worden inge-
richt. U kunt kiezen uit de verschillende 
opstellingen:

- U-vorm: in deze vorm is er ruimte tot 16 
personen.

- Blokopstelling: in deze vorm is er ruimte tot 20 personen.

- Bioscoopopstelling: in deze vorm is er ruimte tot 60 personen

Arrangementen
De Bunckman kent verschillende vergaderarrangementen. U heeft keuze uit een  
eenvoudig vergaderarrangement met bijvoorbeeld koffie en thee, of u kiest een  
uitgebreid vergaderarrangement met een lunch, diner of borrel. Graag vertalen wij  
uw wensen naar een passend vergaderarrangement.

IETS TE VIEREN

Feest
De Bunckman is een zeer geschikte feestzaal voor allerlei verschillende feesten.  
Verjaardagen, personeelsfeesten en themafeesten worden regelmatig gevierd in onze 
zaal, die geschikt is voor maximaal 100 feestgangers.

Vanuit de feestzaal heeft u een schitterend uitzicht op het sfeervolle Bunckmanplein. 
De zaal beschikt over een eigen bar.

Zaal
U heeft keuze uit verschillende feestarrangementen. Graag bespreken wij de feestdag 
of de feestavond met u, zodat het feestarrangement goed aansluit bij uw wensen. Ook 
de inrichting en de aankleding van de feestzaal kunnen in overleg worden aangepast, 
om de door u gewenste sfeer te creëren.

INTERESSE? MAAK EEN AFSPRAAK OF WANDEL EENS VRIJBLIJVEND BINNEN


