
DINERKAART 
 

       
 
 
 

Zelf uw eigen 3-gangen menu samenstellen met of zonder toeslag voor €39.75. 
Alle gerechten zijn ook los te bestellen. 

 

S T A R T E R  
 
Broodplankje 4.95 
Heerlijk knapperig brood, vers uit de oven met aioli en kruidenboter.  
 
 

V O O R G E R E C H T E N  
 
Italiaanse tomatensoep 6.95  
Verse Italiaanse tomatensoep van Pomodori tomaten met luchtig basilicumschuim, 
geserveerd met vers afgebakken brood en roomboter.  
 
Gefrituurde champignons 8.95  
Gepaneerde en gefrituurde champignons met warme knoflooksaus. 
 
Gamba’s al ajillo 14.75  
Pittige Spaanse gamba’s, gebakken in knoflookolie en chilipeper, geserveerd met brood.  
 
Duo van wild 14.95 (+2.50) 
Hertenpaté met preiselbeeren en gerookte eendenborst met sinaasappelchutney, 
geserveerd met toast. 
 
Carpaccio van rund 16.95 (+2.00)  
Dun gesneden zijlende van Lakenvelder rund, ingerold in pestomarinade, afgetopt met 
zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas, pittenmix en rucola.  
Keuze uit: Parmezaan- of pestomayonaise  
 
Veluws buikspek 14.95 
Langzaam gegaard buikspek, afgelakt met smokey barbecuesaus, met zijdezachte 
mousseline, zoetzure komkommer en chips van truffelaardappel.  
 

 
Wij hebben een mooi concept met de kerstdagen. U kunt uw eigen kerstmenu 

samenstellen uit méér dan 30 gerechten. Dus voor ieder wat wils. Daarom juist geschikt 
voor grotere gezelschappen. Bunckmanvoorthuizen.nl/kerst 

 
DaBoven bij Bunckman voor private dining. 

Kerstavond geopend. 



H O O F D G E R E C H T E N  
 
Zeetong Picasso 35.95 (+4.50)  
Nederlands culinair erfgoed: Zeetong Picasso. 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, 
verschillende paddenstoelen en gebakken aardappels.  
Te bestellen per twee personen. 
 
Ossenhaaspuntjes 22.95 (+2.00) 
Mals gebakken ossenhaaspuntjes aan een spies met gebakken kastanjechampignons en 
mousseline, begeleid met een pittige pepersaus. 
 
Tournedos Opera 34.95 (+4.00)  
Mals gebakken tournedos van de haas met gebakken kippenlevers, champignons, 
mousseline, verse groenten, begeleid met Madeirasaus. 
 
Winter schnitzel 19.95  
Krokant gebakken schnitzel (250 gram) met jagersaus. 
 
Hazenpeper 24.75 (+2.00) 
Hazenpeper, een echte klassieke wildstoofpot. Mooi mager vlees van de haas, door de 
marinade vol van smaak. Begeleid met een zuurkool en een mousseline. Een stoofpeertje 
mag natuurlijk niet ontbreken! 
 
Hertenbiefstuk 26.75 (+4.00) 
Hertenbiefstuk is de herfst op uw bord. Een heerlijk mals stuk wild van de bovenbil. 
Geserveerd met een stamppot van zuurkool en een wildsaus. 
 
Varkenshaas 20.95 
Varkenshaas met geroosterde hazelnoten en honing-tijmsaus, geserveerd met een 
mousseline en verse seizoensgroenten. 
 
Kalfslever 21.50 
Traditioneel gebakken, met appel, ui en rozijnen, afgeblust een Calvadossaus.  
 
Kabeljauwfilet 24.75  
Zachte witvis met lichte mosterdsaus, geserveerd met verse seizoensgroenten en gegrilde 
citroen.  
 
Portobello 19.75  
Portobello gevuld met wilde spinazie, paprika en ui, gegratineerd met kaas. 
Keuze uit: geitenkaas of brie 
 
 
 
 
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met Roseval aardappeltjes en mayonaise. 



E X T R A ’ S  

 
Frisse salade 2.75  
 
Friet met mayonaise 3.75 
 
 

N A G E R E C H T E N  
 
Dame blanche 7.25  
Drie bollen romig vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom.  
 
Warm suikerbrood 7.50  
Verrassend lekker gerecht met romig vanille-ijs en bosvruchtencoulis.  
 
Brownie 7.95  
Heerlijke melkchocolade brownie, romig vanille-ijs en vanillesaus. 
 
Apfelstrudel 7.95 
Apfelstrudel met hazelnootijs en vanillesaus. 
 
Tiramisu 7.95 
Huisgemaakte tiramisu, verrassend opgediend.  
 
Koffie van DaBoven 7.75  
Koffie naar keuze met drie kleine digestieven (drankjes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Vegetarisch mogelijk  
 
Prijswijzigingen voorbehouden 
 
      
  

DaBoven bij Bunckman is een geheel vernieuwde locatie voor elk feest, voor elke 
gelegenheid. Voor de Voorthuizenaar lopend te bereiken. Dus geen zorgen wie nu weer 

voor BOB moet opdraaien. Belangstelling? Wij laten u het graag even zien 
Bunckmanvoorthuizen.nl/DaBoven 

 
 
 
 
 
 


