Diner

Soepen
Stevige pompoensoep

575

zoete aardappel | peer | koriander-kruidenolie
pompoenpitten

Tomatensoep

525

schuim van basilicum

Hoofdgerechten
Tip!

Broodplank
selectie rustiek brood
kruidenboter | tapenade

Ravioli al tartufo

1650

pasta gevuld met bospaddenstoelen
gebakken champignons | Parmezaanse kaas | truffelsaus

595

Pasta scampi

1950

tagliatelle | romige kreeftenjus | scampi’s | zeekraal

Gebakken kabeljauw

Voorgerechten
Bospaddenstoelenragout

2150

mosterdroomsaus | spitskool | zeekraal | pompoenpuree

850

pastei | Parmezaanse kaas

Hertenbiefstuk

2450

pompoenpuree | rode kool | spruitjes

Rundercarpaccio

1050

truffelmayonaise | Parmezaanse kaas | rode ui

jus van kruidkoek | aardappelkroketjes

Mixed grill

pompoenpitten

2150

Vleesliefhebber? Dan moet je onze mixed grill proberen!

Visproeverij

1150

short rib | kipspies | kalkoenworstje | groentespies

krabsalade | gerookte zalm | gerookte makreel
scampi | mosterd-dille dressing

Poké bowl

Chef’s special
1450

vraag naar de special van de dag

Tip!

2150

rijst | zalm | wakame | avocado

Bij een hoofdgerecht kunt u kiezen uit één van de
volgende bijgerechten: rijst | friet | salade

= Vegetarisch gerecht of aan te passen naar een vegetarisch gerecht.
Heeft u een allergie? Vraag om de allergenenkaart bij ons personeel
Vraag naar de allergenenkaart bij onze medewerkers

Tip!

Urban food specials
Hamburger

1650

rund | avocado | ei | spicy yuzu mayonaise

Kipsaté

1650

koolsalade | kroepoek | gefrituurde uitjes

RESTAURANT TWELVE
Nagerechten
Crème brûlée

750

stoofpeertjes ijs | kaneel

Hét restaurant met het mooiste
panorama uitzicht over Leiden
Gewoon lekker eten met een heerlijk uitzicht.
Ongedwongen, toegankelijk en in het seizoen.

Choco-ananas

800

gevuld met vloeibare chocolade | gegrilde ananas | kokos ijs

Twaalf maanden per jaar, alle dagen van de week.
Vanuit de open keuken staat de keukenbrigade
klaar om u culinair te verwennen, à la carte of

Witte chocoladeparfait

7

50

met ons wisselende menu. Aan tafel vertellen

vleugje Baileys | rode bessencompote

wij er graag over, of komt u een kijkje nemen in

Bastognekoek kruimels

onze keuken?

Kaasplateau

895

Europese kazen | brood

Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar de laatste
trends op het gebied van eten. De moderne bar,
op het westen gericht, biedt een uitzicht tot de

Yoghurt specials

vanaf

495

duinkoppen van het Noordzeestrand. Bar Twelve

stel je eigen yoghurt special samen of kies

heeft een hoogwaardig assortiment kwaliteitswijnen,

één van onze samengestelde specials

Gin Tonic’s en gedistilleerde dranken, evenals een

Karamel crunch

7

00

vanille- en karamelijs | meringue | brownie

3 gangen verrassingsdiner
een voor-, hoofd- en nagerecht.

team presenteert u graag de uitgebreide kaart of
adviseert u bij uw keuze.

karamelsaus

3 gangen verrassingsdiner bestaande uit

verscheidenheid aan koffie specialiteiten. Ons

3450

