
flatbread geitenkaas
Libanees brOOd | trOstOmaat | 
geitenkaas | gele biet | beukenzwam

Gemarineerde zalm
 blOedsinaasappel | steranijs |gele peen | cOUsCOUS 

Bijgerecht

gemarineerde zalm
sinaasappel | venkel | kOmkOmmer | gele peen 

beetroot butcher burger
pretzel bun | BBQ saus | little gem | zOetzure augurk | 
cheddar  | dikke frieten | truffelmayOnaise

TRUFFELRISoTTo
bietjes | paddenstOelen | truffelrOOm |

Utregse Oude Grachtkaas 

Schelvis
Sinaasappel | piment | wOrtelcrème | knOlselderij

SoEP VAN HET SEIZoEN
elke week weer anders

Salade
Geroosterde geitenkaas
trOstOmaat | gele biet | beukenzwam 

Runderbavette
knOlselderij | sjalOt | aardappelcrème | rOde pOrt jus 

eendenborst
zOete aardappel | krOkante grOenten | appelstrOOpjus 

TAARTJE
frambOzen cheesecake Of carrOt cake

4REEPJE ToNY CHoCoLoNELY
keuze uit : MELK | PUUR | HAZELNOOT | NOUGAT | kARAMEL ZEEZOUT

Jackfruit
quinOa | gepOcheerd ei | spinazie | pecannOOt  

hooFD
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breekbrood
TruffelmayOnaise | Olijventapenade |0lijf0lie 

glaasje soep
sOep van het seizOen Of rOde linzensOepvooR

smokey pulled pork
gerOOKte Paprika | venkel | kOmKOMMER | BBQ dressing
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cARPACCIo
WAARDS RUND | TRUFFELMAYONAISE | ZONNEBLOEMPITTEN |

uTREGSE OUDE GRACHTKAAS
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vers van de afslag
elke week weer anders! 

Big dengh burger
waards rund |  little gem | bbq saus| zOetzure augurk |

 jalapeñO |  bacOn | cheddar | dIkke frieten | truffelmayOnaise 

 dorade
pOlenta | paksOI |POnzuschuim 

Dengh's dikke frieten 
mayOnaise | truffelmayOnaise  +0.75

side salad | rauwkost

Zoete aardappelfrieten
mayOnaise | truffelmayOnaise  +0.75
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cARPACCIo
WAARDS RUND | TRUFFELMAYONAISE | ZONNEBLOEMPITTEN

uTREGSE OUDE GRACHTKAAS

16 16

DIner
lekker om mee te beginnen 

Dessert
pralinetaartje
gezOuten karamel | hazelnOOt rOOmijs 

plankje kaas
3 s00rten | briOche | APPELSTROOP

 ananasbar
munt | hangOP | yOghurt ijs

brownie 
 Glutenvrij dessert| perencOmpOte| witte chOcOlade sOrbetijs
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TOURNEDoS
knOlselderij | sjalOt | aardappelcrème | rOde pOrt jus 

 30

3

Dengh; dé huiskamer van Leidsche Rijn. Samen
ongedwongen genieten van lunch, borrel of diner! 
Ons keukenteam heeft met veel passie een gevarieerde
kaart samengesteld. Kies en geniet!
Heb je allergieën of intoleranties? Meld het ons! 
Wij denken graag met je mee. 

voel je thuis! 

Vegetarisch veganistisch kan veganistisch

Dagverse producten
In onze keuken werken we met dagverse producten waardoor het kan voorkomen dat een bepaald ingrediënt op is. 

We vragen hiervoor je begrip. 

Rode linzensoep
KOkOsmelk | paddenstOelen
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