
Bijgerecht
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13cARPACCIo
WAARDS RUND | TRUFFELMAYONAISE | ZONNEBLOEMPITTEN
uTREGSE OUDE GRACHTKAAS | acetO ui

Drie spiegeleieren
j0ng belegen kaas | b0erenachterham | spek

(c0mbinatie: ham spek & kaas +2)
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SoEP VAN HET SEIZoEN
elke keer weer een verrassing

Brood

919

18

voEL JE THUIS!

Plankje Dengh
Sh0tje s0ep | brOOD | spiegelei ham en kaas | cr0quette | frisse salade

flatbread geroosterde zalm
 uiencOmpOte |  salade | guacamOle 

 In onze keuken werken we met dagverse producten waardoor
het kan voorkomen dat de voorraad van een bepaald product

op is. We vragen hiervoor je begrip. Allergieën of intoleranties?
Meld het ons!

 

 pittige krabsoep
strandkrab| paprika rOuille | Maïs

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

9

twee VegAN croquetten 
van de heeren van l00sdrecht | fijne m0sterd | BROOD 

 

4.5

 Hotdog jalapeno
  cheddar | augurk relish | rOde kOOLsalade

| briOche 

Soep

Vega(n)

Dengh's favorieten

Lunch
Salade 
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9

Dengh's dikke frieten 
mayOnaise | truffelmayOnaise  +0.75

side salad | rauwkost

Zoete aardappelfrieten
mayOnaise | truffelmayOnaise  +0.75
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11
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4.5

4

5
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twee croquetten 
van de heeren van lOOSdrecht | fijne m0sterd 

vega sticky chicken
pita | feta | salade  | uiencOmpOte

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

TAARTJE
 passie-mangO Of chOcOladetaart

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

Dessert
3

18

voel je thuis! 
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. 

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. 

12.5

geserveerd met brood

lunch is van 12:00 - 15.00

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

cARPACCIo
WAARDS RUND | TRUFFELMAYONAISE | acetO ui

kappertjes | uTREGSE OUDE GRACHTKAAS

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

 | spicy mayOnaise | sushirijst 

TRUFFELRISoTTo
knOlselderij | tijm | shiitake | tOmatensalsa |
Utregse Oude Grachtkaas


