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r e s t a u r a n t

LUNCHKAART
lunch:  12.00 tot  16.00

VOOR BIJ DE KOFFIE

Huisgemaakte appeltaart

Huisgemaakte cheesecake

* met slagroom

� 4,00

� 4,00

�� 0,50

IJSKAART

Coupe de Basiliek
3 bollen huisgemaakte sorbetijs
met slagroom

Kindersorbet
2 bollen ijs met slagroom

� 7,50

� 4,50

VOOR BIJ DE BORREL

Bourgondische bitterballen

Borrelplank “De Basiliek”
(2 personen)
Diverse hammen, worsten, 
olijven en warme hapjes 
geserveerd met huisgemaakte 
zuurdesem brood en smeersels

� 5,95

� 20,00

restaurantdebasiliek.nl

BROODJES

Carpaccio*
Met truffelmayonaise, 
pijnboompitten en blaarkopkaas

Gerookte runderlende*
Met oude kaas en zoet-zure 
rode ui

Solt garnalen
met truffelmayonaise

Geitenkaas*
Met honing en walnoten

Eitje ham & kaas*
Gebakken biologische eieren 
met ham & kaas

Bourgondische kroketten*
2 Bourgondische kroketten 
met mosterd

*Keuze uit ambachtelijk boeren witbrood,
boeren bruinbrood of glutenvrij brood

� 11,50

� 11,50

� 11,50

� 9,50

� 9,50

� 9,50

SOEPEN

Tomatensoep
Met kruidenolie

Mosterdsoep
Geserveerd met spekjes
en bosui

� 5,50

� 6,00

SANDWICHES

Gerookte zalm
Met in citrus gemarineerde 
komkommer

Caprese
Tomaat, mozzarella 
en basilicumcrème

Gerookte kip
Met ananas en kerriemayonaise

� 10,50

� 9,50

� 9,50

LUNCH-SPECIALS

12-uurtje "De Basiliek"*
Bestaande uit een ambachtelijk 
broodje met een bourgondische 
kroket en keuze uit een ambachtelijk 
broodje met gerookte zalm,
carpaccio of geitenkaas.

Maaltijdsalade*
Bij onze maaltijdsalade kunt u 
kiezen uit gerookte zalm, carpaccio, 
solt garnalen of geitenkaas

*Keuze uit ambachtelijk boeren witbrood,
boeren bruinbrood of glutenvrij brood

Ossenhaas
Geserveerd met boerenfriet 
en salade

Saté "De Basiliek"
Van de kippendijen met atjar,
seroendeng en boerenfriet 
en salade

Vis van de afslag
Met boerenfriet en salade

3-Gangen chefsmenu
Een verrassingsmenu bestaande 
uit een voor-, hoofd- en nagerecht

� 12,50

� 12,00

� 23,00

� 32,50

� 17,50

� 16,50

VOOR DE KLEINE ETER

Broodje ham/kaas

Bordje frites
Met een kroket, frikandel 
of kipnuggets

Kindertosti
Ham & kaas

Pannenkoek
Met stroop en poedersuiker

� 4,00

� 4,00

� 5,00

� 5,00
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