
Vivere la 
dolce vita 
di Dodici

NL



Prima colazione
08.00 - 16.30

Dolce ROOMBOTER CROISSANT    4,00
aardbeien confiture

GRIEKSE YOGHURT MET GRANOLA EN CRANBERRIES  6,25 
extra fruitsalade van het seizoen +3,00

WENTELTEEFJES      5,25
suikerbrood met kaneelsuiker

AMERICAN PANCAKES     5,25
roomboter en maple syrup

VERS FRUITSALADE      6,00
van het seizoen

BRAZILIAN BREAKFAST;     10,50
açai, granola en banaan bowl

BROWNIE     4,25 
met dolce de leche  

BONBONS VAN CHOCOLATIER “VAN DAM”  1,60
keuze uit 6 soorten, prijs per stuk

Dagkaart
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Prima colazione
08.00 - 16.30

Cordiale

Op licht 
of donker 
landbrood

Colazione 
completa

“EGGS BENEDICT” NATUREL     6,25
zacht gekookt eitje met spinazie en Hollandaise saus 
op toast - vanaf 10.00 uur verkrijgbaar

“EGGS BENEDICT” MET BACON    7,25
zacht gekookt eitje met spinazie, bacon en Hollandaise  
saus op toast  - vanaf 10.00 uur verkrijgbaar

“EGGS BENEDICT” MET HOLLANDSE GARNALEN  7,75
zacht gekookt eitje met spinazie, garnaaltjes en 
Hollandaise saus op toast - vanaf 10.00 uur verkrijgbaar

ROEREI TOMAAT EN KAAS     6,25

OUDE BOERENKAAS MET ROZIJNEN CHUTNEY  6,25
 
BOURGONDISCHE GEKOOKTE HAM    6,75
van het livar klooster varken met honing mosterd 
mayonaise en noten 

ROOMBOTER CROISSANT MET BELEGEN KAAS  4,50
naar keuze warm of koud 

GEZOND       15,00
- Griekse yoghurt met granola en cranberries
- baba ganoush met spinazie en tomaat op een speltcracker
- vers fruit salade van het seizoen
- verse jus d’orange

BELEGEN       15,00
- wentelteefje van suikerbrood met kaneelsuiker
- roomboter croissant met aardbei confiture
- roerei tomaat/kaas met landbrood naar keuze
- verse jus d’orange

COMPLEET (vanaf 2 personen, prijs per persoon)    17,50
--roerei tomaat/kaas met landbrood naar keuze
- wentelteefje van suikerbrood met kaneelsuiker
- Griekse yoghurt met granola, vers fruit en cranberries
- roomboter croissant met aardbei confiture
- speltcracker met oude kaas
- verse jus d’orange

Dagkaart
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Pranzo
12.00 - 16.30

Zuppe 

*alle soepen 
worden 
standaard 
geserveerd 
met brood, 
boter, olijfolie 
en fleur de sel 
zeezout*

Insalate 

*onze maaltijd 
salades worden 
gemaakt met 
mesclun sla en 
worden standaard 
geserveerd met 
brood, boter, olijf-
olie en fleur de sel 
zeezout*

BISQUE D’HOMARD     8,50
cognac, Hollandse garnaaltjes en crème fraîche  

AZIATISCHE PADDESTOELEN BOUILLON   7,50
met katsuobushi enoki beukenzwammetjes en Oosterse 
groentes 

POMPOENSOEP      7,50
met uitgebakken spekjes, pompoen, bleekselderij en 
een mix van noten en pitten - ook vegetarisch verkrijgbaar 

GEROOKTE FOREL EN BOQUERONES   15,50
met kruidendressing, croutons en ingelegde cevenne ui   

BURRATA   15,50
met gepofte tomaatjes, verse basilicum, croutons, 
balsamico stroop en geroosterde paprika coulis

WARME INDIASE DAHL      15,50
van verschillende linzen, gegrilde groente en paprika coulis 
(sla wordt los geserveerd)
Supplement Indiaas gemarineerde kippendij +5,50   

Dagkaart
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Pranzo
12.00 - 16.30

Pane e 
Pasta

BRUSCHETTA POMODORI EN BASILICUM   5,50
op getoaste focaccia rosmarino   
 
BRUSCHETTA POMODORI EN BURRATA  9,50
met balsamico stroop op getoaste focaccia rosmarino       

BRUSCHETTA POMODORI EN GEMARINEERDE ZALM  9,50
met limoen hangop

SURINAAMS BARA BROODJE MET RILETTE VAN 
GEROOKTE FOREL     9,50
met kerrie en pittige mango chutney         

SURINAAMS BARA BROODJE MET GEKONFIJTE 
EENDENBOUT  11,00
aangemaakt met hoisin, shitake en atjar          

GROOTMEESTER RUNDVLEESKROKETTEN        9,00
met honing-mosterd mayonaise en landbrood naar keuze   

SURINAAMS BARA BROODJE MET GEMARINEERDE KIP  11,50
groente, zoetzure komkommer en yoghurtsaus van 
Madame Jeanette piccalilly

RAVIOLI GEVULD MET RODE BIET EN RICOTTA  12,50 / 17,50
in gorgonzola saus met geroosterde zoete aardappel 
4 stuks (circa 120 gram pasta) of 7 stuks (circa 200 gram pasta) 

Dagkaart
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Antipasti
12.00 - 22.00

Antipasti Pesce

Formaggi

Brood    5,50
diverse broodspecialiteiten met fleur de sel 
zeezout, roomboter en Spaanse olijfolie 

Geay oester    3,25
met rode wijnazijn en sjalot, per stuk   

Geay oester    3,25
met yuzu parels, per stuk 

Gemarineerde zalmfilet           8,50
75gr
gemarineerd met rode biet, met limoen 
hangop en cevenne ui  

Forel rillettes      8,50   
80gr   
van gerookte forel, met sjalot en op smaak 
gebracht met gele curry, geserveerd met 
pittige mango chutney

Boquerones    5,00 
50gr       
in azijn en knoflook gemarineerde 
ansjovisfilet

Spekbokking    6,00  
65gr
gerookte haring geserveerd met ingelegde 
cevenne ui 

Kreeften bitterballen  9,00 
saffraan mayonaise, 3 stuks    

Burrata met balsamico stroop     8,25
125gr - Puglia/Italië
buffel mozzarella gevuld met room

Le Fleuret   5,50
50gr - Dordogne/Frankrijk
gepasteuriseerde volmelkse geitenkaas 
fluweelzachte witschimmel, zeer fris en 
zacht van smaak

Vacherin Mont d’Or du Terior 5,50
75gr -  Jura/Zwitserland
heel zachte (rauwmelkse) witschimmel kaas 
met tonen van sparrenhout met harde korst 
die de vorm van de kaas behoudt, want van 
binnen is de kaas zo zacht dat hij met een 
lepel gegeten moet worden  

Oude boerenbruin  4,75
75gr - Bodegraven/Nederland
rauwmelkse harde boerenkaas, 
18 maanden natuurgerijpt 

Grootmeester kaas kroketjes   4,50
belegen Alkmaarse kaas, honing-mosterd 
mayonaise, 3 stuks (warm)

Kaasfondue   10,00
150gr
van Hollandse kazen (warm)   
Crudite voor bij de kaasfondue +5,50
(Peentjes, rettich, paprika en komkommer 
om mee te dippen)

Dagkaart
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Antipasti
12.00 - 22.00

Salumi Vegetariano
Spaanse Serranoham  9,00
75gr - Andalusie / Spanje
rauwe gedroogde ham   

Truffel salami     10,00
60gr - Italië
Italiaanse salami, verrijkt met truffel en 
een dun laagje Parmezaanse kaas

Fuet Iberico de Bellota           7,00
80gr - Spanje
Catalaanse lange dunne gedroogde worst 
met een lichtzoete pepersmaak

Terrine van eendenlever 
met speculaas crumble     10,50   
60gr   
huisgemaakt terrine van eendenlever met 
een vleugje cognac en balsamicostroop

Gerookte hert    11,50
90gr       
gerookte dungesneden schouderham van 
hert met cranberry saus

Grootmeester rundvees 
bitterballen    4,50
met honing-mosterd mayonaise, 
3 stuks (warm)

Kippendij  4,50 
krokant gebakken kippendij met lichtzoete, 
Japanse sesamsaus, 3 stuks (warm)   

Olijven tapenade  5,00
75gr 
taggiasche olijven, zongedroogde tomaat 
en knoflook  

Baba ganoush     3,50
100gr
gegrilde aubergines, tahin en knoflook
crudite voor bij de baba ganoush +5,50
(peentjes, rettich paprika en komkommer 
om mee te dippen)

Kokos/curry bitterbal           4,25
met chili/mango dip, per 3 stuks (warm)

= geschikt om te eten indien je zwanger bent

Dagkaart
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Antipasti
17.00 - 22.00 (aanvang diner tot 22.00)

Antipasti 

Pesce

Formaggi

Brood    5,50
diverse broodspecialiteiten met fleur de sel 
zeezout, roomboter en Spaanse olijfolie 

Grootmeester kaas kroketjes   4,50
belegen Alkmaarse kaas, honing-mosterd 
mayonaise, 3 stuks (warm)

Kaasfondue   10,00
150gr
van Hollandse kazen (warm)   
Crudite voor bij de kaasfondue +5,50
(Peentjes, rettich, paprika en komkommer 
om mee te dippen)

Geay oester    3,25
met rode wijnazijn en sjalot, per stuk   

Geay oester    3,25
met yuzu parels, per stuk 

Gemarineerde zalmfilet           8,50
75gr
gemarineerd met rode biet, met limoen 
hangop en cevenne ui   

Forel rillettes      8,50   
80gr   
van gerookte forel, met sjalot en op smaak 
gebracht met gele curry, geserveerd met 
pittige mango chutney

Hollandse garnalen   9,00
75gr 
verse garnaaltjes met granaatappel en gel 
van granaatappel

Tataki van tonijn   12,50
90gr 
kort aangebakken tonijnfilet (van duurzame 
vangst), gemarineerd in ponzu, met  
komkommer

Boquerones    5,00 
50gr       
in azijn en knoflook gemarineerde 
ansjovisfilet

Burrata met balsamicostroop     8,25
125gr - Puglia/Italië
buffel mozzarella gevuld met room

Le Fleuret   5,50
50gr - Dordogne/Frankrijk
gepasteuriseerde volmelkse geitenkaas 
fluweelzachte witschimmel, zeer fris en 
zacht van smaak

Vacherin Mont d’Or du Terior 5,50
75gr -  Jura/Zwitserland
heel zachte (rauwmelkse) witschimmel kaas 
met tonen van sparrenhout met harde korst 
die de vorm van de kaas behoudt, want van 
binnen is de kaas zo zacht dat hij met een 
lepel gegeten moet worden  

Saint-Nectaire AOP Fermier 4,50
50gr - Puy de Dome Auvergne/Frankrijk 
rauwmelkse roodflora gerijpt gedurende 
10 weken op stro en rogge waardoor een 
typische herfstkleurige korst ontstaat  

Oude boerenbruin  4,75
75gr - Bodegraven/Nederland
rauwmelkse harde boerenkaas, 
18 maanden natuurgerijpt

L’Etivaz AOP 5,25
75gr - Zwitserland
rauwmelkse gerijpte kaas van de koe uit de 
Zwitserse Alpen 10 tot 14 maanden gerijpt 
met een kruidige nootachtige smaak 

Erborin Sancarloneal Espresso  5,00
50gr - Italië
Italiaanse rauwmelkse blauwaderkaas 
rijping van 4 maanden gevacumeerd in 
gemalen koffiebonen hierdoor ontstaat een 
unieke en bijzondere smaakcombinatie

Avondkaart
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Antipasti
17.00 - 22.00 (aanvang diner tot 22.00)

Salumi

Vegetariano

Spekbokking 
65gr    6,00  
gerookte haring geserveerd met ingelegde 
cevenne ui 

Kreeften bitterballen  9,00 
saffraan mayonaise, 3 stuks 

Kalfs steak tartaar met crème van  
eidooier en krokante kappertjes       12,00
100gr       
handgesneden, aangemaakt met o.a. 
kappertjes, cornichons, ansjovis, ketchup 
en olijfolie

Grootmeester rundvees 
bitterballen    4,50
met honing-mosterd mayonaise, 
3 stuks (warm)

Kippendij  4,50
krokant gebakken kippendij met lichtzoete, 
Japanse sesamsaus, 3 stuks (warm)   

Spaanse Serranoham  9,00
75gr - Andalusie / Spanje
rauwe gedroogde ham   

Truffel salami     10,00
60gr - Italië
Italiaanse salami, verrijkt met truffel en 
een dun laagje Parmezaanse kaas

Rundercarpaccio           10,00
90gr
met truffel crème, Parmezaan en noten 
huisgepekeld en gesneden van runder 
rosbief 

Fuet Iberico de Bellota           7,00
80gr - Spanje
Catalaanse lange dunne gedroogde worst 
met een lichtzoete pepersmaak

Terrine van eendenlever 
met speculaas crumble     10,50   
60gr   
huisgemaakt terrine van eendenlever met 
een vleugje cognac en balsamicostroop

Gerookte hert    11,50
90gr       
gerookte dungesneden schouderham van 
hert met cranberry saus

Gerookte wilde ganzenborst  6,50
90gr       
authentiek gerookt, met mango chutney

Bruschetta pomodori en basilicum      5,50
tomaat, aangemaakt met ui, knoflook en 
balsamico, op getoaste focaccia rosmarino 
brood

Olijven tapenade  5,00
75gr 
taggiasche olijven, zongedroogde tomaat 
en knoflook  

Baba ganoush     3,50
100gr
gegrilde aubergines, tahin en knoflook
crudite voor bij de baba ganoush +5,50
(peentjes, rettich paprika en komkommer 
om mee te dippen)

Kokos/curry bitterbal           4,25
met chili/mango dip, per 3 stuks (warm)

= geschikt om te eten indien je zwanger bent

Avondkaart
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Menu 
della cena 
di Dodici



Menu della cena di Dodici
17.00 - 22.00 (aanvang diner tot 22.00)

Zuppe 

*alle soepen 
worden 
standaard 
geserveerd 
met brood, 
boter, olijfolie 
en fleur de sel 
zeezout*

Insalate 

*onze maaltijd 
salades worden 
gemaakt met 
mesclun sla en 
worden standaard 
geserveerd met 
brood, boter, olijf-
olie en fleur de sel 
zeezout*

BISQUE D’HOMARD     8,50
cognac, Hollandse garnaaltjes en crème fraîche  

AZIATISCHE PADDESTOELEN BOUILLON   7,50
met katsuobushi enoki beukenzwammetjes en Oosterse 
groentes 

POMPOENSOEP      7,50
met uitgebakken spekjes pompoen en bleekselderij en 
een mix van noten en pitten - ook vegetarisch verkrijgbaar 

GEROOKTE FOREL EN BOQUERONES   15,50
met kruidendressing, croutons en ingelegde  
cevenne ui   

BURRATA   15,50
met gepofte tomaatjes, verse basilicum, croutons, 
balsamicostroop en geroosterde paprika coulis

WARME INDIASE DAHL      15,50
van verschillende linzen, gegrilde groente en paprika  
coulis (sla wordt los geserveerd)
Supplement Indiaas gemarineerde kippendij +5,50   

3-gangen 
33,00

(prijs p.p.)
per tafel serveren wij een 

verrassingsmenu  van de chef 

Bijpassend wijnarrangement 
16,50

4-gangen 
42,00  

(prijs p.p.)
per tafel serveren wij een 

verrassingsmenu van de chef 

Bijpassend wijnarrangement 
21,00

Menu degli chef

Avondkaart
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Portate Principali
17.00 - 22.00 (aanvang diner tot 22.00)

Pesce 

*onze vis-en vlees-
hoofdgerechten 
worden geserveerd 
met garnituur, 
passend bij het 
seizoen*

Carne 

*onze vis-en vlees-
hoofdgerechten 
worden geserveerd 
met garnituur, 
passend bij het 
seizoen*

Vegetariano 

Contorni 

COQUILLE ST JACQUES    18,00 / 24,00
gebardeerd met lardo, pompoen crème en paprika  
coulis (3 of 5 stuks) 

HEILBOT FILET  18,00 / 24,00
met hete bliksem van peer en aardappel en een  
sabayon van kreeft (150 gram of 200 gram)      

BOUILLABAISE  18,00
rijk gevulde maaltijd soep met diverse vis-, schaal-  
en schelpdieren met kreeftenbisque, croutons en  
saffraan mayonaise
  

RUNDER TOURNEDOS    21,00 / 30,00
met gegrilde ratatouille aardappel kaantjes en  
Madeira jus (150 gram of 225 gram)
Supplement terrine van eendenlever (60gr) +9,00      

WILDZWIJN FILET  16,00 / 21,00
met gekonfijte zuurkool en jus van cranberries  
en specerijen (150 gram of 225 gram)      

  

RAVIOLI    12,50 / 17,50
met rode biet en ricotta in gorgonzola saus met  
geroosterde zoete aardappel  
(4 stuks circa 120 gram pasta / 7 stuks circa 200 gram pasta)

DIKKE FRITES       4,25
huisgemaakte mayonaise 

MESCLUN SLA       4,25
met kruidendressing, mix van noten, croutons en  
gepofte tomaatjes 

VERSE WARME GROENTE      4,25
van het seizoen

Avondkaart
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Dolci
17.00 - 22.00 (aanvang diner tot 22.00)

Dolci CAPPUCCINO BAVAROISE              10,00
met tiramisu crème, chocolade cremeux, amandel  
crunch en hazelnoot ijs

PAVLOVA 10,00
met gebakken perzik met tijm, espuma van mango  
en passievrucht en karnemelk ijs

SCROPPINO  7,50
citroen sorbet met Prosecco en wodka

FRIANDISES  7,00
uitgebreide huisgemaakte patisserie (5 stuks), voor 
bij uw koffie of thee (exclusief koffie/thee naar keuze)

BONBONS      1,60
van chocolatier “van Dam”
Keuze uit 6 soorten, per stuk
  

Avondkaart
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Vino bianco,
rosso, rosato

&
spumante



Vino bianco

Witte wijn INDESIO PINOT GRIGIO   4,50 | 22,50
Veneto, Italië    
fris droog - sappig - levendig - licht kruidig

FEUDO ARANCIO GRILLO   4,75 | 23,75
Sicilië, Italië  
tropisch - rijp fruit - fijne zuurtjes

NIUS VERDEJO/ SAUVIGNON BLANC  5,25 | 26,25
Rueda, Spanje 
smaakvol - crispy & droog - typische hint anijs 

MISTY COVE SAUVIGNON BLANC  5,50 | 27,50
Marlborough, Nieuw-Zeeland   
stuivend passievrucht - kruisbes & citrus - fruitig droog 

ALBA MARTIN ALBARIÑO   5,75 | 28,75
Rias Baixas, Spanje   
loepzuiver - mineraal - citrus & grapefruit

CELLIERS DES CHARTREUX VIO VIOGNIER 5,75 | 28,75
Languedoc, Frankrijk
fruitig - exotisch - soepel en rond - lichte vanille

DOMAINE PAUL MAS LES FAÏSSES  CHARDONNAY     6,25 | 31,25  
Languedoc, Frankrijk  
krachtig & rond - tropisch - vanille - fijne balans

FRANK & SERAFICO DI MACCHIA  VERMENTINO 6,50 | 32,50 
Toscane, Italië 
vol en rond - aroma’s van perzik en peer -  prachtig in balans

NIUS VERDEJO BARRICA    38,00
Rueda, Spanje    
Verdejo met houtlagering - opvallende balans -  citrus & honing

DOMAINE CUROT SANCERRE   38,00
Loire, Frankrijk   
levendig & verfrissend - klassiek - mineraal - sappig

HESS CHARDONNAY    39,00
Californië, Verenigde Staten  
krachtig - zuiver - stevige structuur - vanille & toast

PFAFFL GOLDJOCH GRÚNER VELTLINER   49,50
Weinviertel, Oostenrijk 
rijk & stevig - vol fruit - zwarte peper - honing
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Vino rosso

Rode wijn FM MONTEPULCIANO    4,50 | 22,50
Sicilië, Italië    
rijp fruit - soepel - zacht - rond 

DOPPIO ROSSO VINO RIPASSATO  4,75 | 23,75
Veneto, Italië  
soepel - gedroogd fruit - krentje - licht kruidig

VELENOSI ROSSO PICENO / SANGIOVESE EN 5,50 | 27,50
MONTEPULCIANO  Marche, Italië 
body - dik rood fruit - lange afdronk - smaakvol

BORGO STAJNBECH PINOT NERO  6,00 | 30,00
Veneto, Italië  
lichtvoetig - opwekkend - 4 maanden hout - sappig

THE BLACK SHIRAZ 6,50 | 32,50
Zuid-Oost Australië 
krachtig - elegant - zoethout - kruidig

MARQUES DE VARGAS RIOJA RESERVA  7,25 | 36,25
Rioja, Spanje  
balans - truffel & vanille - salmiak - rijp fruit

JERRY LOHR CABERNET SAUVIGNON   39,50
Californie, Verenigde Staten
stevig - eiken - rood fruit - zachte tannine

BOEKENHOUTSKLOOF THE CHOCOLATE BLOCK  49,50
Franschhoek, Zuid-Afrika 
zwart fruit - peper & kruiden - krachtig - 16 maanden 
Frans eiken

CHATEAU CITRAN HAUT MEDOC   54,50
Bordeaux, Frankrijk  
klassieke Bordeaux - robijnrood - vleugje mint - 
tabak & vanille

DOMENICO FRACCAROLI AMARONE   59,50
Veneto, Italië   
intens - vol & fruitig - geconcentreerd - vanille - 
ronde afdronk

MAURO MOLINO BAROLO    64,50
Piëmonte, Italië   
aardse aroma’s - elegant - gestoofd fruit - zachte tannine
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Vino rosato

Vino spumante

Rosé wijn 

Mousserende 
wijn 

LES VIGNES GRENACHE ROSÉ   4,50 | 22,50 
Languedoc, Frankrijk 
kersen - droog - verfrissend - sappig

CHATEAU DU ROUËT PAMPLOON ROSÉ  6,00 | 30,00 
Provence, Frankrijk 
klein rood fruit - fris droog - veel smaak - verkwikkend

DOMUS PICTA BRUT PROSECCO    5,75 | 28,75
Veneto, Italië   
fruitig - fijne mousse - stuivend & rond eiken

VEUVE CLICQUOT BRUT CHAMPAGNE   69,50
Champagne, Frankrijk  
stevig - appel - citrus - fris
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