voel je thuis!

diner is vanaf 17:00

Bij Dengh geniet je van lunch. borrel of diner!
Ons keukenteam heeft met veel passie een
gevarieerde kaart samengesteld.
Heb je allergieën of intoleranties? Meld het ons!
Wij denken graag met je mee.

8

DIner
lekker om mee te beginnen

breekbrood

zOete chili jam | tapenade |0lijf0lie

glaasje soep

5

vooR

zoete aardappelsoep
basilicum | pOmpOenpitOlie

runderpastrami

TOnijnspread | Frisée | zOngedrOOgde tOmaat | kappertjes

burrata

Licht gerOOkte amandel| pOmpOenpitOlie |
gekaramiliseerde witlOf en sjalOT

9

9

11

13

11

10

sOep van het seizOen Of zOete aardappelsOep

SoEP VAN HET SEIZoEN
elke week weer anders

cARPACCIo

WAARDS RUND | TRUFFELMAYONAISE | ZONNEBLOEMPIT |
acetO dressing | uTREGSE OUDE GRACHTKAAS

ceviche van witvis

cOleslaw | gemarineerde kOmkOmmer | LimOen avOcadO dip

gamba

11

ajO blancO | chili cassave chips | GrOene kruidensalade

hooFD

Runder entrecote
biet | rOmescO | truffel aardappel | misO-kalfsjus | 250 gr

Maïshoen

28

19

19

22

Big dengh burger
waards rund | LOLLO verde | zOetzure augurk | bacOn |
cheddar | dIkke frieten | truffelmayOnaise

Hollandse biefstuk

sOus-vide gegaard|grOene asperge | cOurgette schuim | rOseval kriel

18

avocado burger

biet | rOmescO | truffel aardappel | misO-kalfsjus

18

TRUFFELRISoTTo

zwarte peper brOODje | chili mangO chutney | lOllO verde |
cheddar | dikke frieten | truffelmayOnaise

vers van de afslag

zOmer ratatOuille | tOmaat-truffelrOOm |
Utregse Oude Grachtkaas

22

bOspeen | bOsui | rOde rijst | citrOen - rOzemarijn beurre blanc

elke week weer anders!

Bijgerecht
Dengh's dikke frieten

mayOnaise | truffelmayOnaise +0.75

side salad | rauwkost

zeebaars

22

4

4.5

Zoete aardappelfrieten

16

salade burrata

4

mayOnaise | truffelmayOnaise +0.75

Salade
cARPACCIo

WAARDS RUND | TRUFFELMAYONAISE | ZONNEBLOEMPITTEN
uTREGSE OUDE GRACHTKAAS

Dessert
aardbeien bourdaloue
ROmanOff rOOm | kOkOsijs

17

18

10
12

plankje kaas
3 s00rten | nOten | APPELSTROOP

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

3

9
10

gerOOkte amandel | gekarameliseerde witlOF en sjalOT

POke bOwl
ceviche witvis | gamba | gemarineerde kOmKOmmer |
sushi rijst | zeewiersalade

chocolade cake
mangO bOter crème |citrOen sOrbet

trifle

witte chOcOlade rOOmkaas| meringue | advOcaat | karamel zeezOut ijs

4

Dagverse producten

TAARTJE

citrOen-meringuetaart Of frambOzentaart

In onze keuken werken we met dagverse producten waardoor het kan voorkomen dat een bepaald ingrediënt op is.
We vragen hiervoor je begrip.

Vegetarisch

vegan

kan vegan

