
Vivere la 
dolce vita 
di Dodici

NL



Prima colazione
08.00 - 16.30

Dolce ROOMBOTER CROISSANT    4,00
met aardbeien confiture

GRIEKSE YOGHURT MET GRANOLA EN CRANBERRIES  6,50 
extra fruitsalade van het seizoen +3,00

WENTELTEEFJES      5,50
van suikerbrood met kaneelsuiker

AMERICAN PANCAKES     5,50
met roomboter en maple syrup

VERS FRUITSALADE      6,00
van het seizoen

BRAZILIAN BREAKFAST     10,50
bowl met açai, granola, kokos en banaan

BROWNIE     4,50 
met gewelde rozijnen, pure chocolade ganache 
en gel van mandarijn  

BONBONS VAN CHOCOLATIER “VAN DAM”  1,75
keuze uit 6 soorten, prijs per stuk
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Prima colazione
08.00 - 16.30

Cordiale

* op licht 
of donker 
landbrood *

Colazione 
completa

“EGGS BENEDICT” NATUREL     6,50
zacht gekookt eitje met spinazie en Hollandaise saus 
op toast - vanaf 10.00 uur verkrijgbaar

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

“EGGS BENEDICT” MET HOLLANDSE GARNALEN  8,25
zacht gekookt eitje met spinazie, garnaaltjes en 
Hollandaise saus op toast - vanaf 10.00 uur verkrijgbaar

ROEREI TOMAAT EN KAAS     6,50

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 oude boerenkaas
- verse jus d’orange

Dagkaart

3



Pranzo
12.00 - 16.30

Zuppe 

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

Insalate 

*onze salades 
worden 
standaard 
geserveerd 
met brood, 
fleur de sel boter, 
hojiblanca olijfolie 
en zeezout*

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

DASHI BOUILLON   7,50
met gekonfijte kwartelboutjes, bospaddestoeltjes en  
garnituren geïnspireerd door de natuur

POMPOENKOKOSSOEP      7,50
met gekonfijte peentjes en venkel

NOORSE KRABSALADE   15,50
met mesclun sla, mango, Hollandse garnaaltjes, gepofte  
tomaatjes, knoflook crostini en rode curry crème    

WITLOF   15,50
met mesclun sla, peer, walnoten, gepofte tomaatjes, 
knoflook crostini en een dressing van Gorgonzola

WARME INDIASE DAHL      15,50
van verschillende linzen, met couscous van bloemkool en 
gepofte tomaatjes (de mesclun sla wordt los geserveerd)
Supplement Indiaas gemarineerde kippendij +5,50   
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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 HUISGEMARINEERDE ZALM      9,50
met basilicum crème op getoaste focaccia rosmarino

SURINAAMS BARA BROODJE MET BAKKELJAUW      9,50
en rode ui, kokos en cassave chips    

SURINAAMS BARA BROODJE MET FETA   11,00
en tomaat, olijven tapenade en noten        

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

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

RAVIOLI GEVULD MET TOMAAT EN MASCARPONE  12,50 / 17,50
met pistache roomsaus en Parmezaan 
4 stuks (circa 120 gram pasta) of 7 stuks (circa 200 gram pasta) 
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Antipasti
12.00 - 22.00

Antipasti 

Pesce

Formaggi

Brood    5,50
diverse broodspecialiteiten met fleur de sel 
gezouten roomboter en Hojiblanca olijfolie 

Robiola a crosta lavata  6,00
80gr - Lombardije / Italië
een korstmelkkaas met iets meer karakter dan 
de vergelijkbare kaas, Taleggio. Door zijn zachte 
en romige zuivel en het lichte zouten korstje is 
dit de perfecte kaas voor een kaasplank

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

Kaasfondue Hollandse kazen 10,00
120gr
crudite voor bij de kaasfondue +5,50
(peentjes, rettich, paprika en komkommer 
om mee te dippen)

Geay oester    3,50
met rode wijnazijn en sjalot, per stuk   

Geay oester    3,50
met yuzu parels, per stuk 

Huisgemarineerde zalmfilet           8,50
75gr
Met wakame

Noorse krabsalade       9,50   
80gr   
met mango en rode curry crème

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

Hollandse garnalen   9,00  
75gr
met luchtige cocktailsaus en aardappel 
kaantjes

Kreeften bitterballen  9,00 
met saffraan mayonaise, 3 stuks    

Burrata met balsamico stroop     8,00
100gr - Puglia / Italië
buffel mozzarella gevuld met room

Le Fleuret   5,75
50gr - Dordogne / Frankrijk
gepasteuriseerde volmelkse geitenkaas fluweel- 
zachte witschimmel, zeer fris en zacht van smaak

Tomme Brûlée 5,75
60gr -  Midi-Pyreneeën / Frankrijk
gepasteuriseerde schapenkaas van het 
Baskische landschap. Na rijping wordt de korst 
geschroeid voor lichte noot- en rooksmaak 

Brin d’Amour aux herbes fermier          6,50
60gr - Corsica / Frankrijk
de korst van deze jonge schapenkaas is bedekt 
met kruiden die volop in Corsica te vinden zijn 
en krijgt na 2 mnd rijping de aromatische 
smaak van deze kruiden (zoals rozemarijn en 
jeneverbessen)

Belegen kaas van Kaashuis Tromp       5,00
75gr - Rhenen / Nederland
deze biologische belegen kaas wordt kort-
stondig geperst en 36u gepekeld. Na een 
zorgvuldige rijping van 3 mnd krijgt de kaas 
zijn rijke volle smaak

Saint Félicien            6,50
75gr - Rhône-Alpes / Frankrijk
heerlijk vol romige wit-flora kaasje. De Félicien 
heeft een rijpingstijd van zo ongeveer 3 wkn, 
wat de kaas zijn frisheid en aardse tonen geeft 

Verde di Capra morbido  6,50
60gr - Novara / noord-Italië
een type Gorgonzola (één van de bekendste 
blauwaderkazen), gemaakt van geitenkaas. 
Mooie romige structuur en diepe blauwkleurige 
ader in het witte zuivel. Perfect van smaak. 
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Antipasti
12.00 - 22.00

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

Bresaola     9,00
60gr - Italië
Noord-Italiaans gezouten rundvlees dat 
maanden wordt gedroogd, waardoor het 
een enorm rijke smaak krijgt

Truffel worst           9,50
75gr - Italië
Italiaanse droge worst, verrijkt met truffel

Fuet Iberico de Bellota           7,50
70gr - Spanje
Catalaanse lange dunne gedroogde worst 
met een lichtzoete pepersmaak

Terrine van eendenlever 
met speculaas crumble     12,00   
60gr   
huisgemaakt terrine van eendenlever met 
een vleugje cognac en balsamicostroop

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     4,00
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           4,50
met chili/mango dip, per 3 stuks (warm)

= geschikt om te eten indien je zwanger bent

Dagkaart
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Menu 
della cena 
di Dodici



Antipasti
17.00 - 22.00 (aanvang diner tot 22.00)

Antipasti 

Avondkaart
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Pesce

Formaggi

Brood    5,50
diverse broodspecialiteiten met fleur de sel 
gezouten roomboter en Hojiblanca olijfolie 

Robiola a crosta lavata  6,00
80gr - Lombardije / Italië
een korstmelkkaas met iets meer karakter dan 
de vergelijkbare kaas, Taleggio. Door zijn zachte 
en romige zuivel en het lichte zouten korstje is 
dit de perfecte kaas voor een kaasplank

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

Kaasfondue Hollandse kazen 10,00
120gr
crudite voor bij de kaasfondue +5,50
(peentjes, rettich, paprika en komkommer 
om mee te dippen)

Geay oester    3,50
met rode wijnazijn en sjalot, per stuk   

Geay oester    3,50
met yuzu parels, per stuk 

Huisgemarineerde zalmfilet           8,50
75gr
met wakame

Noorse krabsalade       9,50   
80gr   
met mango en rode curry crème

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

Hollandse garnalen   9,00  
75gr
met luchtige cocktailsaus en aardappel kaantjes

Tataki van tonijn   12,50  
90gr
kort aangebakken tonijnfilet van duurzame 
vangst met ponzu, wasabi en komkommer

Kreeften bitterballen  9,00 
met saffraan mayonaise, 3 stuks

Burrata met balsamico stroop     8,00
100gr - Puglia / Italië
buffel mozzarella gevuld met room

Le Fleuret   5,75
50gr - Dordogne / Frankrijk
gepasteuriseerde volmelkse geitenkaas fluweel- 
zachte witschimmel, zeer fris en zacht van smaak

Tomme Brûlée 5,75
60gr -  Midi-Pyreneeën / Frankrijk
gepasteuriseerde schapenkaas van het 
Baskische landschap. Na rijping wordt de korst 
geschroeid voor lichte noot- en rooksmaak  

Brin d’Amour aux herbes fermier          6,50
60gr - Corsica / Frankrijk
de korst van deze jonge schapenkaas is bedekt 
met kruiden die volop in Corsica te vinden zijn 
en krijgt na 2 mnd rijping de aromatische 
smaak van deze kruiden (zoals rozemarijn en 
jeneverbessen)     

Belegen kaas van Kaashuis Tromp       5,00
75gr - Rhenen / Nederland
deze biologische belegen kaas wordt kort-
stondig geperst en 36u gepekeld. Na een 
zorgvuldige rijping van 3 mnd krijgt de kaas 
zijn rijke volle smaak

Saint Félicien            6,50
75gr - Rhône-Alpes / Frankrijk
heerlijk vol romige wit-flora kaasje. De Félicien 
heeft een rijpingstijd van zo ongeveer 3 wkn, 
wat de kaas zijn frisheid en aardse tonen geeft

Verde di Capra morbido  6,50
60gr - Novara / Noord-Italië
een type Gorgonzola (één van de bekendste 
blauwaderkazen), gemaakt van geitenkaas. 
Mooie romige structuur en diepe blauwkleurige 
ader in het witte zuivel. Perfect van smaak



Antipasti
17.00 - 22.00 (aanvang diner tot 22.00)

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

Bresaola     9,00
60gr - Italië
Noord-Italiaans gezouten rundvlees dat 
maanden wordt gedroogd, waardoor het 
een enorm rijke smaak krijgt

Truffel worst           9,50
75gr - Italië
Italiaanse droge worst, verrijkt met truffel

Fuet Iberico de Bellota           7,50
70gr - Spanje
Catalaanse lange dunne gedroogde worst 
met een lichtzoete pepersmaak

Kalfspastrami     10,00   
90gr   
gemarineerde kalfslende, zacht rose 
gegaard met pecorino

Terrine van eendenlever 
met speculaas crumble     12,00   
60gr   
huisgemaakt terrine van eendenlever met 
een vleugje cognac en balsamicostroop

Kalfsteak 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)   

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     4,00
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           4,50
Met chili/mango dip, per 3 stuks (warm)

= geschikt om te eten indien je zwanger bent

Avondkaart

9



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

Zuppe 

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

Insalate 

*onze salades 
worden 
standaard 
geserveerd 
met brood, 
fleur de sel boter, 
hojiblanca olijfolie 
en zeezout*

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

DASHI BOUILLON   7,50
met gekonfijte kwartelboutjes, bospaddestoeltjes en  
garnituren geïnspireerd door de natuur

POMPOENKOKOSSOEP      7,50
met gekonfijte peentjes en venkel

NOORSE KRABSALADE   15,50
met mesclun salade, mango, Hollandse garnaaltjes,  
gepofte tomaatjes, knoflook crostini en rode curry crème    

WITLOF   15,50
met mesclun salade, peer, walnoten, gepofte tomaatjes, 
knoflook crostini en een dressing van Gorgonzola

  

3-gangen 
33,00

(prijs p.p.) 

Bijpassend wijnarrangement 
16,50

4-gangen 
42,00  

(prijs p.p.)

Bijpassend wijnarrangement 
21,00

Menu degli chef

Avondkaart
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Per tafel serveren wij een 
verrassingsmenu van de chef 



COQUILLE ST JACQUES    19,00 / 25,00
gebardeerd met lardo, crème van gebrande aubergine  
en antiboise van paprika, tomaat en kappertjes (3 of 5 stuks) 

KABELJAUWFILET  19,00 / 25,00
op de huid gebakken kabeljauwfilet met peterseliewortel crème, 
saus van morilles en kruidenolie (150 gram of 200 gram)      

BUIKSPEK  19,00
zacht gegaard buikspek (100 gram) en een gamba, geserveerd
in dashi bouillon met wakame
  

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 

RUNDER TOURNEDOS ROSSINI   23,00 / 32,00
met duxelles, crostini en jus van rode wijn met truffel 
(150 gram of 225 gram)
Supplement terrine van eendenlever (30gr) +5,00      

KALFSLENDE SALTIMBOCCA  18,00 / 23,00
met crumble van Serranoham en Marsala salie jus 
(160 gram of 225 gram)      

  

RAVIOLI    12,50 / 17,50
gevuld met tomaat en mascarpone, pistache roomsaus en 
Parmezaan (4 stuks circa 120 gram pasta / 7 stuks circa 200 gram 
pasta)

INDIASE DAHL    15,50
warme Indiase Dahl van verschillende linzen met couscous van 
bloemkool en gepofte tomaatjes, geserveerd met mesclun salade

FRITES       4,50
dikke frites met huisgemaakte mayonaise 

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

GROENTE      4,25
verse warme groente van het seizoen

Avondkaart
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Dolci
17.00 - 22.00

YOGHURT MANGO BAVAROISE                  10,00
met basilicum cremeux, mandarijn gel, 
yoghurt crumble en witte chocolade ijs

PEREN TARTILETTE 10,00
met amandelspijs, rood fruit en 
Limoncello 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    1,75
van chocolatier “van Dam”
Keuze uit 6 soorten, per stuk
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