
vega sticky chicken
king bOleet | salie | Cepes | uiencOmpOte | feta

Bijgerecht

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

TRUFFELRISoTTo
knOlselderij | tijm | shiitake | tOmatensalsa

| Utregse Oude Grachtkaas

breekbrood
baba ganOush | rOOMbOter |OlijfOlie 

glaasje soep
sOep van het seizOen Of  pittige krabsOep

DIner
lekker om mee te beginnen 

geroosterde zalm
naanbrOOD | guacamOle | 5 spice | grOene kruidensalade

SoEP VAN HET SEIZoEN
elke keer weer een verrassing

Salade

chuck eye steak
gerOOsterde paprika | aardappelwedges | chimichurri 

Sousvide gegaarde eendenborst
pilaf rijst | ratatOuille  | saus van pinda

TAARTJE
passie-mangO Of chOcOladetaart

4.5REEPJE ToNY CHoCoLoNELY
keuze uit : MELK | PUUR | HAZELNOOT | NOUGAT | kARAMEL ZEEZOUT

garnalensalade
 blini| uien crumble | salade

hooFD

8

5

vooR

buikspek
gepekelde grOenten | sesam | gemarineerde kOmkOmmer
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12

11

cARPACCIo
WAARDS RUND | TRUFFELMAYONAISE | ZONNEBLOEMPIT |

  acetO dressing | uTREGSE OUDE GRACHTKAAS

13

12

vers van de afslag
elke week weer anders! 

Big dengh burger
waards rund | LOLLO verde | zOetzure augurk | bacOn | bbq saus

 cheddar | dIkke frieten | truffelmayOnaise 

 dorade
farrO spelt| antibOise | gestOOFde peen

Dengh's dikke frieten 
mayOnaise | truffelmayOnaise  +0.75

side salad | rauwkost

Zoete aardappelfrieten
mayOnaise | truffelmayOnaise  +0.75

18 18
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22

4.5

4
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cARPACCIo
WAARDS RUND | TRUFFELMAYONAISE | acetO ui | kappertjes
uTREGSE OUDE GRACHTKAAS

17 16

Dessert
crème brûlée
vanille ijs 

plankje kaas
3 s00rten | nOten | APPELSTROOP

 tartelette
banOffee | meringue | bramen sOrbet

 gemarineerde ananas
kOkOs crème |gemberijs

18
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12
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rundersteak
gerOOsterde paprika | aardappelwedges | chimichurri 

22

3

voel je thuis! 

Vegetarisch vegan kan vegan

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. 

pittige krabsoep
strandkrab | paprika rOuille | Maïs

9 9

salade pompoen
feta | pOmpOen | POmPOenpit |  biet | farrO spelt | granaatappel 

POke bOwl
gerOOsterde zalm | wakame | mangO| sOjabOnen | furikake 

 | spicy mayOnaise | sushirijst 

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! 
Bekijk alvast via de QR-code naar 
de mogelijkheden met een allergie.

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. 

voel je thuis! diner is vanaf 17:00


