
 

 

 

 

VOOR BIJ  DE BORREL

Bourgondische bitterballen 
6 stuks

Borrelplank "De Basiliek" 
(2 personen)

Diverse hammen, worsten, olijven en

warme hapjes geserveerd met

huisgemaakte zuurdesem brood en

smeersels

€  6 ,00

 

€20,00
 

 

  

IJSKAART

Coupe de Basiliek
3 bollen huisgemaakt sorbetijs met

slagroom

Kindersorbet
2 bolletjes ijs met slagroom 

 

€  7 ,50

 

 

€  4 ,50

   

VOOR BIJ  DE KOFFIE

Huisgemaakte appeltaart

Huisgemaakte cheesecake
*Met slagroom

  €  4 ,50

€  4 ,50

+€0,50  

 
 LUNCHKAART

Puur genieten. . .

RESTAURANT DE BASILIEK



LUNCH-SPECIALS

12-uurtje "De Basiliek"*
Bestaande uit; huisgemaakte

mosterdsoep met spekjes, een

ambachtelijk broodje met een

Bourgondische kroket en keuze uit een

ambachtelijk broodje belegd met

gerookte zalm, carpaccio of

huisgemaakte hummus

Maaltijdsalade*

Bij onze maaltijdsalade kunt u kiezen uit

Gerookte zalm, carpaccio, Solt

garnalen of gemarineerde tomaat en

pesto

*Keuze uit ambachtelijk boeren wit- 
  of bruinbrood of glutenvrijbrood

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

 

 

 
 
 

 

€  13 ,50

   

 

 

 
 

 

 

 

€  18 ,50

 
 

€  19 ,50

 

 

€  35 ,00

 

 

 

 

 

BROODJES

Carpaccio*
Met truffelmayonaise, pijnboompitten

en Blaarkopkaas

Gerookte zalm*
Met mosterdmayonaise en gepickeld

mosterdzaad

Solt garnalen
Met gemarineerde appel van de

Eikemaheert en truffelmayonaise

Vegan broodje
Met kikkererwten, rode biet en sesam

Eitje ham & kaas*
Gebakken biologische eieren met ham 

& kaas

Bourgondische kroketten* 
2 Bourgondische kroketten met mosterd

€  12 ,50

 
 

€  12 ,50

 

€  12 ,50

€  10 ,50

€  10 ,00

€  10 ,00

SANDWICHES

Boerenham

Met pesto en tomaat

Vega

Met kikkererwten, biet en

sesamzaadjes

Gerookte zalm

Met mosterdmayonaise en gepickelde

mosterdzaadjes

€  1 1 ,00

 

€  1 1 ,00
 

 

€  1 1 ,00

 

  

SOEPEN

Tomatensoep

Met kruidenolie

Mosterdsoep

Geserveerd met spekjes 

en bosui

€  5 ,50
 

€  6 ,00

   

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

€  5 ,00

 

€  4 ,00

 

€  5 ,00

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

Eet  smakel i j k !


