
 
 
 
 
 

Hartelijk welkom bij Bunckman Voorthuizen 
 
Het zomerseizoen en de daarbij horende drukte is voorbij. Dat geeft de keukencrew wat meer 
ruimte om zich te richten op het bereiden van verrassende gerechten met verfijnde 
smaakbelevingen. 
 
Bunckman wil een restaurant zijn voor iedereen. Voor de fijnproever of voor diegene die even 
geen zin heeft om zelf te koken, als ook voor de kleine en de grote portemonnee. 
 
Wetende dat alles maar in prijs blijft stijgen, is het voor ons een grote uitdaging geweest om een 
nieuw concept te bedenken. Een drie-gangen keuzemenu, waarbij u de keuze heeft te kiezen 
voor mooie klassieke gerechten met toeslag of om binnen het budget te blijven. 
 
De prijs voor een drie-gangen keuzemenu is €34.95 (exclusief eventuele toeslagen). Daarnaast 
zijn alle gerechten zijn ook los te bestellen. 
 
In de herfst- en winterperiode willen wij u maandelijks verrassen met een nieuwe kaart, 
aangepast aan het seizoen. In de volgende kaart kunt u onder andere genieten van heerlijke 
wildgerechten. 
 
Geniet van onze warme gastvrijheid en alle heerlijke gerechten!  
 
 
 
 

 
 

DaBoven bij Bunckman  
 
Onze locatie ‘DaBoven’ is volledig gerenoveerd om evenementen en vergaderingen te hosten. 
Of het nu gaat om babyshowers, verjaardagen, bedrijfsuitjes of kerstdiners. U bent bij ons aan 
het juiste adres!  
 
Op zoek naar een leuk bedrijfsuitje? 
Geniet van heerlijke hapjes en drankjes tijdens een WK-wedstrijd met een Walking Dinner!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DINERKAART 
 
 
S TA RTE R  
 
Turks brood 5.00  
Heerlijk knapperig brood, vers uit de oven met aioli en chimichurri. 
 
 
VO O RG ER EC H TE N  
 
Venkelcrèmesoep  6.95 
Huisgemaakte venkelcrèmesoep met zachte anijssmaak en kruidige kervelolie, geserveerd met 
vers afgebakken Turks brood en roomboter. 
 
Italiaanse tomatensoep 6.95 
Verse Italiaanse tomatensoep van Pomodori tomaten met luchtig basilicumschuim, geserveerd 
met vers afgebakken Turks brood en roomboter. 

 
Paddenstoelen op toast 8.95 
Een mix van verschillende paddenstoelen, kruidig gebakken met knoflook, ui en paprika, 
afgetopt met sticky bacon. 
 
Gamba’s al ajil lo  14.75 
Pittige Spaanse gamba’s, gebakken in knoflookolie en chilipeper, geserveerd met getoast 
brood. 
 
Tartaar van zalm 17.95 (+2.00)  
Gerookte zalm op een bodem van Italiaanse panzanella, vergezeld met wakame en 
citroenmayonaise afgetopt met frisée, zongedroogde tomaat en zoetzuur. Geserveerd met een 
smaakvol krokantje. 
 
Veluws buikspek 14.95 
Langzaam gegaard buikspek, afgelakt met smokey barbecuesaus, met zijdezachte crème van 
venkel, zoetzure komkommer en chips van truffelaardappel. 
 
Carpaccio van rund 15.95 (+2.00)  
Dun gesneden zijlende van Lakenvelder rund, ingerold in pestomarinade, afgetopt met 
zongedroogde tomaten, Parmezaanse kaas, pittenmix, rucola en kruidige Parmezaan 
mayonaise. 
 
 
H O O F DG ER EC H TE N  
 
Zeetong Picasso* 35.95 (+4.50) 
Nederlands culinair erfgoed: Zeetong Picasso. Romig gebakken zeetong (400 gram) met 
verschillende soorten fruit. 
 
Chateaubriand* (400 gram voor twee personen)  34.95 p.p.  (+4.50 p.p.)  
Getrancheerde ossenhaas op traditionele Franse wijze. Dit rosé gegaarde rundvlees wordt 
geserveerd met smaakvolle honing-tijmsaus op een schaal met verse groenten, shiitake, 
bospaddenstoelen, cantharellen en Roseveld aardappels.  
 
*De bereiding van deze gerechten is wat langer. Zeker de moeite waard! 
 



 

 
 
 
Ladysteak van rund 21.95 
Mals gebakken biefstuk (160 gram) met gebakken champignons, crème van zoete aardappel, 
verse groenten, begeleid met krachtige rode wijnsaus. 

       
Wienerschnitzel met een verrassende twist 19.95 
Krokant gebakken schnitzel (250 gram) met huisgemaakte jus de veau, gegrilde citroen en verse 
groenten. 
 
Spareribs 19.75 
Kruidig gemarineerde spareribs (650 gram), geserveerd met chili- en knoflooksaus. 
 
Tournedos van Lakenvelder 34.95 (+4.00) 
Mals gebakken tournedos van de haas (180 gram) met gebakken champignons en cantharellen, 
crème van zoete aardappel, verse groenten, begeleid met krachtige rode wijnsaus. 
 
Duo van het varken 21.95 
Langzaam gegaard buikspek met smokey barbecuesaus en rosé gebakken 
varkenshaasmedaillon, gegratineerd met brie uit Normandië, geserveerd met romige 
venkelcrème. 
 
Surf & turf  29.85  
Een combinatie van zee en land: malse runderbiefstuk (100 gram) en reuze gamba’s, met 
romige venkelcrème, gebakken cantharellen, gegrilde bospeen, geserveerd met huisgemaakte 
kruidenboter. 
 
Kabeljauwfilet 24.75 
Stevige witvis met lichte mosterdsaus, geserveerd met gebakken bospeen, gepofte tomaat en 
gegrilde citroen. 
 
Zeewolf 19.95 
Een volle witvis gepaneerd met sesam en in roomboter gebakken, geserveerd met een crème 
van venkel en verse groenten. Afgemaakt met romige kreeftensaus. 
 
Truffeltagliatelle 19.95 
Zwarte tagliatelle met een romige truffelsaus, bospaddenstoelen, verse tuinkruiden, afgetopt 
met pittige Old Amsterdam. 
 
Gevulde courgette  19.95 
Ratatouille van verse groenten, een crumble van walnoot, gegratineerd met geitenkaas. 
 
Alle gerechten worden geserveerd met gebakken aardappeltjes. 
 
 
EX TRA ’ S  
 
Bakje friet 3.75 
Met mayonaise 
 
Frisse salade 2.75 
 
 
         
 
      Vegetarisch mogelijk 
 
 



 
 
 
 
NA G ER EC H TE N  
 
Dame blanche 7.25 
Drie bollen romig vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom. 
 
Limoncello panna cotta 8.50  (+1.50)  
Huisgemaakte limoncello panna cotta met frambozen sorbetijs en een krokantje. 
 
Warm suikerbrood 6.50 
Verrassend lekker gerecht met vanille-ijs en bosvruchtencoulis. 
 
Brownie 7.95 (+1.50) 
Heerlijke melkchocolade brownie, met witte chocolade ijs en vanillesaus. 
 
Koffie van DaBoven 7.75 
Dubbele espresso met drie kleine digestieven. 
 
 
 
 


