
   

    Menukaart 
 
 
Voor bij de borrel Aceitunas 4,95 gemarineerde Griekse olijven 
    Panne 5,95 (2-4 pers.) breekbroodje met tapenade, olijfjes, 
    mediterrane kruidenboter 
    Tzatziki 5,95 yoghurt, knoflook, komkommer, breekbroodje 
 

Koude starters  Carpaccio di Manzo 9,50 ossenhaas, rucola salade, rode ui, 
    pittenmix, kaasflakes, truffeldressing 
    Greek Salat 5,95 gemengde salade, feta, rode ui, tomaat,  
    komkommer, olijven, dressing van citroen en olijfolie 
Warme starters  Crema di Pomodoro 5,50 Italiaanse tomatensoep, room 
    Croquettes de Gamba 6,50 gefrituurde garnalenkroketjes  
    met dip 
    Calamari Fritti 6,50 gefrituurde inktvisringen met dip 
   

Hoofdgerechten Bourgondisch pannetje 18,95 op mediterrane wijze gekruide, 
    gebakken stukjes kippendijfilet, spekjes, ui, overgoten met  
    champignonroomsaus 
    Lamsstoof 19,95 stoofpotje van mals lamsvlees gestoofd in  
    rosébier, groenten, abrikozen, vleugje honing, 
    mediterrane rijst 
    Souvlaki 19,95 spies van ossenhaas, warme groenten, tzatziki 
    Pincho Pollo 18,95 spies van kippendijfilet met satésaus 
    Costillas 18,95 zeer malse spareribs (traditioneel of pittig) 
    Filetto de Basiliek 19,95 gegrilde diamanthaas, mediterrane  
    kruidenboter, warme groenten 
    Paidakia 21.95 gegrilde lamskoteletjes, tzatziki, 
    warme groenten 
    T-Bone 31,50 met mediterrane kruidenboter en 
    warme groenten 
Vis    Salmone 18,95 op huid gebakken zalmfilet, op een bedje 
    van spinazie, romige mosterdsaus, mediterrane rijst en salade 
 
 

   
Bovengenoemde hoofdgerechten worden geserveerd met salade, 

Vlaamse friet en mayonaise, tenzij anders vermeld 
 



 
 
 
Maaltijdsalade  Ensalada Pollo 18,95 maaltijdsalade van reepjes kippendijfilet, 
    gemengde salade,  komkommer, tomaat, rode ui, ei, spekjes,  
    kaasflakes, pittenmix, olijven, truffeldressing, Vlaamse friet en
    mayo 
    Gamba 18,95 gemengde salade, komkommer, 
    tomaat, rode ui, kaasflakes, pittenmix met een    
    dressing van citroen-olijfolie, Vlaamse friet en mayo 
    

 

Voor Samen …  Boeuf Bourguignon 38,50 
     (uitsluitend per 2 pers.) 
 

    Echt op z’n Frans!! 
    In Merlot gestoofd rundvlees, groenten, ui, knoflook,  spekjes, 
    Provençaalse kruiden, mediterrane rijst, broodje  en salade 
 

Vegetarisch  Lasagne al forno 15,95 bladerdeeg, Vega-gehakt, groente, 
    kaas en gemengde salade 
    Maaltijdsalade falafel 16,95 gefrituurde falafel met gemengde 
    salade, komkommer, rode ui, tomaat, olijven, pittenmix,  
    olijfolie, knoflookdressing, Vlaamse friet en mayo 
    

Dessert 6,50  Helado de vainilla, vanille-roomijs, chocoladesaus, slagroom 
    Crème brulee, gekarameliseerde suiker, ijs, slagroom 
    Helado de nuez, walnotenijs, karamelsaus, slagroom 
    Kwarkijs, honing, amandel, kletskop, slagroom 
    Coupe de Basiliek, vanille-roomijs, verse aardbeien, slagroom 
 
Koffies  6,95  IJskoffie, vanille roomijs, koffielikeur, karamel, kletskop, 
    espresso, crumb, slagroom 
    Irish koffie, Jameson, slagroom 
    Italian koffie, amaretto, slagroom 
    Salsa koffie, tia maria, slagroom 
    Parisienne koffie, cointreau, slagroom 
    Dom koffie, dom benedictine, slagroom 
    French koffie, grand marnier, slagroom 
    Bailey’s koffie, bailey’s, slagroom 
    Spanisch koffie, licor 43, slagroom 


