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Chef Rik 
Jansma

WE VOLGDEN DE STER NAAR HARDERWIJK.

CULINAIR PLEINTJE De Vischmarkt in Harderwijk heeft de grootste sterrendichtheid  
van Nederland. Schuin tegenover Basiliek zit namelijk een restaurant dat ook aan religieuze 
sferen appelleert: ’t Nonnetje, bekroond met twee Michelinsterren. De Here zij geprezen! 

W ie Harderwijk zegt, denkt aan dol-
fijnen. Maar dit historische stadje 

heeft meer te bieden dan die vrolijk duike-
lende zeezoogdieren. Drie Michelinsterren 
bijvoorbeeld. We aten in restaurant Basiliek 
van chef Rik Jansma, gelegen aan de pitto-
reske Vischmarkt (met stadspoort) en geves-
tigd in het voormalige Agnietenklooster,  
wat nog te zien is aan de ongepolijste bak-
stenen gewelven. Een aangename en gezien 
het aantal gasten populaire ambiance voor 
een winterse sterrenmaaltijd. 
We kiezen voor het acht gangen tellende 
verrassingsmenu, dat aanvangt met zacht 
gegaarde makreelfilet met zalf van bloem-
kool, amandel, zwarte knoflook, notensla  
en een chip van tapioca. De keukenbrigade 
weet goed raad met dit vaak ondergewaar-
deerde visje, want het is een fijne lichte 
start. Onze aanvankelijke afkeer van foie 
gras wordt geheel tenietgedaan doordat van 
de ganzenlever een paté is gemaakt, gehuld 
in krokante cruesli en vergezeld van drui-
ven, zure rozijnen, pastinaak, witte choco-
lade en een brioche. Nog zo’n smaakvol 
gerecht is de op de huid gebakken kabeljauw 
met vier bereidingen van pompoen, sinaas-
appel, winterpostelein en een saus van mos-
sel en kerrie. 

Harderwijk is duidelijk een voormalige vis-
sersplaats, want voort gaat het met gebak-
ken langoustinestaart met merg van witlof, 
grapefruit en schuim van bisque. Erg lekker. 
Dat geldt ook voor de scholfilet met puree 
van bosui, ui en saus van eekhoorntjes-
brood. Smaakt prima, maar wat doet dat 
plakje ossenworst erbij? Een lokale versie 
van surf & turf misschien? Hoe dan ook: het 
gebraden hertenkalf met crème van knolsel-
derij, gefrituurde knol, biet, bundelzwamme-
tjes, pistache en eigen jus voert ons de nabij-
gelegen Veluwse bossen in met fijne aardse 
smaken en een perfecte cuisson.
Of we kaas willen alvorens de twee nage-
rechten komen, vraagt de chef. Of misschien 
een uitgebreide kaasplank in plaats van die 
desserts? Het laatste voorstel komt als uit  
de hemel gezonden, kaasliefhebbers als we 
zijn. En hij presenteert inderdaad een mooie 
plank met twaalf kazen uit binnen- en bui-
tenland. Een prima keuze. Als we naar onze 
auto lopen, komen we tot de conclusie dat 
het goed toeven is bij Basiliek. Hier wordt 
zeer verfijnd gekookt en de chef meldt zich 
regelmatig bij zijn gasten aan tafel, wat een 
persoonlijke noot geeft. Het is dat Jansma 
water niet in wijn kan veranderen, anders 
hadden we hem goddelijke gaven toegedicht.

Twee  
broden en  
vijf vissen

Hertenkalf

Makreel

Foie gras
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