LUNCHKAART
SOEPEN
Franse uiensoep 6.95
Heerlijke uiensoep van gekarameliseerde uien, geserveerd met Turks brood, gegratineerd
met jonge kaas.
Italiaanse tomatensoep 6.95
Tomatensoep van echte Pomodori tomaten met luchtig basilicumschuim, geserveerd met
vers afgebakken Turks brood en roomboter.
Erwtensoep 6.95
Perfect voor deze tijd van het jaar: erwtensoep! Geserveerd met roggebrood met spek

SPECIALS
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.
Broodje pulled chicken 9.75
Op een Italiaanse bol met gebakken ui, rauwkost, taugé, afgeblust met spicy barbecuesaus.
Boerenomelet 11.95
Met ui, champignons, spek, tomaat en kaas, geserveerd op boerenbrood.
Broodje ossenhaaspuntjes 12.75
Met champignon, ui, taugé, paprika en rauwkost, afgeblust met oosterse saus, geserveerd
op wit stokbrood.
Tosti Bunckman 8.75
Tosti met chorizo, tomatensalsa, ui en kaas, geserveerd met gekruide friet en huisgemaakte
cocktailsaus.
Duo Bunckman 12.75
Een snee boerenbrood met carpaccio, Parmezaanse kaas, pittenmix, zongedroogde tomaat
en Parmezaanmayonaise. Een een snee boerenbrood met vitello tonnato.
Broodje gezond 8.75
Op een wit stokbrood met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, zongedroogde tomaat,
pittenmix en gekookt ei, afgemaakt met honing-mosterdsaus.

Ambachtelijke kroketten 9.75
Rundvleeskroketten van de Bourgondiër, geserveerd met boerenbrood en mosterd.
Gesmolten brie 11.75
Uit de oven op een Italiaanse bol met honing en walnoten.
Ossenworst 11.75
Op wit stokbrood met truffelmayonaise, augurk, kappertjes en rode ui.
Gebakken kippenlever 12.75
Met spek en ui, afgeblust met Madeira, geserveerd op een Italiaanse bol.
Pasteitje 11.75
Met een ragout van rundvlees, champignons en prei.

UITSMIJTERS & TOSTI’S
Uitsmijter ham en/of kaas 10.75
Drie gebakken eitjes met ham en/of kaas, geserveerd op boerenbrood.
Tosti ham en/of kaas 6.25
De klassieker onder de tosti’s, geserveerd met curry.

SALADES
Salade geitenkaas 15.75
Lauwwarme geitenkaas met parmaham, walnoten, honing, rauwkost, croutons en
vijgenchutney.
Salade ossenhaaspuntjes 14.75
Gebakken ossenhaaspuntjes, met paprika, ui, champignons, taugé, croutons, zongedroogde
tomaat, rauwkost, afgeblust met een oosterse saus.

EXTRA’S
Bakje friet 3.75
Met mayonaise
Frisse salade 2.75

