
      

 

LUNCHKAART 
 
 

SOEPEN  
 

Venkelcrèmesoep 6.95 

Huisgemaakte venkelcrèmesoep met zachte anijssmaak en kruidige kervelolie, geserveerd 

met vers afgebakken Turks brood en roomboter. 

 

Italiaanse tomatensoep 6.95 

Tomatensoep van echte Pomodori tomaten met luchtig basilicumschuim,  

geserveerd met vers afgebakken Turks brood en roomboter. 

 

 

SPEC IALS  
 

Lunchtopper Bunckman 9.75  

Een snee boerenbrood met een rundvleeskroket. Een snee boerenbrood belegd met ham, kaas 

en een gebakken eitje, een klein kopje soep en een bolletje huzarensalade. 

 

Warm vlees op Turks brood 11.75 

Met gebakken ui, gebakken ei en satésaus.  

 

Broodje kip 10.75 

Met rauwkost, taugé, ui en paprika, afgeblust met een zoetzure saus. 

 

Duo Bunckman 14.75 

Een snee boerenbrood met carpaccio, Parmezaanse kaas, pittemix, zongedroogde tomaat en 

pestomayonaise. Een een snee boerenbrood met zalm, kappertjes, rode ui en 

citroenmayonaise. 

            

Uitsmijter Bunckman 11.95 

Een sneetje boerenbrood belegd met chorizo. Een sneetje boerenbrood belegd met ham. Een 

sneetje boerenbrood belegd met kaas. Met drie gebakken eitjes en rode ui. 

 

Hamburger 12.75 

Rundvleeshamburger op een Italiaanse bol met kaas, tomaat, relish, uienringen, een frisse 

salade en smokey barbecuesaus. 

 

Tosti Bunckman 8.75 

Tosti met chorizo, tomatensalsa, ui en kaas, geserveerd met gekruide friet en huisgemaakte 

cocktailsaus. 

 

Ambachteli jke kroketten  9.75  

Rundvleeskroketten van de Bourgondiër, geserveerd met boerenbrood en mosterd. 

 



 

 
 
U ITSMIJ TERS  
         

Uitsmijter ham en/of kaas 8.75  

 Drie gebakken eitjes met ham en/of kaas, geserveerd op boerenbrood.   

    

 

TO S TI ’S  &  P A NI N I ’ S  
 

Tosti ham en/of kaas  5.25 

De klassieker onder de tosti’s, geserveerd met curry. 

 

Tosti geitenkaas 6.75  

Tosti met geitenkaas, honing en walnoten, geserveerd met mosterdsaus.  

 

Panini caprese 8.95 

Plakjes tomaat en mozzarella, afgemaakt met groene pesto. 

 

Panini beenham 8.95 

Dun gesneden beenham, geserveerd met mosterdsaus.    

 

  

SALADE S  
 

 Salade geitenkaas 15.75 

Lauwwarme geitenkaas met parmaham, walnoten, honing, tomaat, komkommer, croutons en 

vijgenchutney. 

 

Salade kip 14.75 

 Gebakken kipfilet, paprika, ui, taugé, cashewnoten en zoetzure saus. 

De salades worden geserveerd met vers afgebakken Turks brood en roomboter 
 

 

EXTRA ’S  
 

 Bakje friet 3.75  

Met mayonaise 
           

 Frisse salade 2.75 

 

 

 

   

 

 

 

 



          Vegetarisch mogelijk 


