Lunch

Lunch 12.00 - 16.00 uur
Broodje pulled pork

995

BBQ saus | koolsalade

Clubsandwich

895

gerookte kip | bacon | ei | kaas | tomaat | sla
komkommer | kerrieroomkaas

Broodje ‘Sam Sam’

9

95

Soepen

carpaccio | filet americain | truffelmayonaise | rode ui

Stevige pompoensoep

Parmezaanse kaas | kappertjes | pompoenpitten

zoete aardappel | peer | koriander-kruidenolie

Broodje warme brie

pompoenpitten

9

25

8

95

8

75

Tomatensoep

walnoten | cranberry | honing | rode ui

Broodje huisgemaakte tonijnsalade

525

schuim van basilicum

kappertjes | ei | rode ui

Zalm wrap

575

Salades

gerookte zalm | tomaat | komkommer | sla

Geitenkaassalade

bieslookroomkaas

zachte geitenkaas | croutons van kruidkoek | peer

Pulled chicken

granaatappel | rode ui | sla | frambozendressing

7

50

8

50

Ossenhaassalade

wrap | mango | avocado | sla

Bourgondische kroketten
)

850

brood | 3 eieren | ham | kaas

Tosti Italiaans

kaas | gebakken spek | omelet | ketchup

geserveerd in een krokante tortilla basket

Scampi salade

1495

scampi’s | sla | little gem | paksoi | mango
munt-koriander dressing

650

Tip!

Poké bowl

mozzarella | tomaten tapenade

Tosti bacon & egg

1495

paddenstoelen | paksoi | sla | cashewnoten | oystersaus

brood | ambachtelijke rundvleeskroketten | mosterd

Klassieke uitsmijter (optioneel vegetarisch

1325

650

rijst | zalm | wakame | avocado

1450

Bites
tot 22.00 uur

Verse smoothies

Bites
Nacho’s

695

Aardbeien smoothie

495

Bosvruchten smoothie

495

Mango smoothie

495

Detox smoothie

495

gesmolten Cheddar | jalapeño | guacamole
sour-cream dip

Broodplank

595

selectie van rustiek brood | kruidenboter | tapenade

Ambachtelijke bitterballen (8|16 st) 695 | 1150
rundvlees bitterballen | mosterd

Potato dippers

495

krokant gebakken | aioli | BBQ saus

Vietnamese loempia’s (6 st)

De Tafel van...
TWELVE

695

rijkelijk gevuld met groenten | chilisaus

Gefrituurde garnalen (8 st)

625

chilisaus

Gefrituurde uienringen

495

chilisaus

Gemengde borrelgarnituur (8|16 st)

HIGH BEER,
HIGH WINE OF HIGH TEA
MAAR
DAN NET
ANDERS...
Psst... binnenkort
nieuw:

“De
Twelve”
is een smaakvolle
De Tafel
Tafelvan...
van....
Twelve.

695 | 1150

verschillende sauzen

Kaasplateau

895

Europese kazen | brood

manier om de middag door te brengen met
vrienden of familie. Genieten alsof je thuis bij

Genietvrienden
van heerlijke
hapjes’
onder
op de bank‘Twelve
zit. Dit unieke
concept
geeft
de kans
om een
kennis
te maken
met onze
hetjegenot
van
biertje,
wijntje
of keuken
thee! in
combinatie met een wijn-, thee- of bierarrangement
Meer info: www.restauranttwelve.nl
Theeleuten en wijn-of bierliefhebbers aan één

City Resort mix plank
brood | tapenade | bitterballen | nacho’s | uienringen

1250

tafel? Combineren is mogelijk!
Meer info: www.restauranttwelve.nl

