
KERSTBRUNCH BIJ DENGH 
1E KERSTDAG ZONDAG 25 DECEMBER 

2E KERSTDAG MAANDAG 26 DECEMBER

M A K E  I T  A  D E C E M B E R  T O  R E M E M B E R

 

Leuk dat  je in teresse hebt  in de kers tbrunch bi j  Dengh 
op 1e kers tdag of  2e kers tdag!  

In deze f lyer  v ind je a l le  in format ie over  onze kers tbrunch .  
 

Wi l  je je reserver ing def in i t ie f  maken? 
Reserveer on l ine v ia  www.dengh.n l

Geef in de opmerk ing aan met hoeveel  vo lwassenen/k ids
ju l l ie  komen en of  er  a l lergieën z i jn !  

 
Vragen? 

Je kan ons te lefonisch bereiken op 030 303 92 54 of  
mai l  naar  events@dengh.n l

 

www.dengh.nl



Brood 
Diverse biologische broodsoorten | croissants | 
Danish gebak | kersstol

Beleg
Hummus | baba ganoush | oude kaas | belegen kaas |
brie | ham | Dengh filet | gerookte kip | omelet |
gekookte eieren | gerookte zalm | jam | hagelslag |
chocoladepasta 

Salades
Burratta pasta salade 
tomaat | geroosterde courgette | rode ui | pesto |
zonnebloempit | aceto 

Tonijn salade 
kappertjes | ei | augurk | chilli mayonaise | croutons |
groene kruiden 

Salade van rundvlees
aardappel | augurk | ham | doperwten | truffel 

Warme gerechten
Maishoen 
paddenstoelen | groene kruiden 

Visstoof
witte wijn-currysaus | prei | citrus olie 

Runder entrecote
rode wijn/port jus - gebakken uien - bacon 

Dengh's frieten met knoflook kruidenrub

Rozeval aardappeltjes met rozemarijn

Geroosterde groenten met oregano en salie

Dessert
Kaasplateau en zoet dessertbuffet

KERSTBRUNCH BIJ DENGH 
1E  KERSTDAG ZONDAG 25 DECEMBER

2E KERSTDAG MAANDAG 26 DECEMBER

BRUNCHBUFFET

Onze kerstbrunch bestaat uit een
heerlijk buffet met huisgemaakte
en gevarieerde gerechten! De
brunch vindt plaats in ons feestelijk
aangeklede restaurant en Koetshuis! 

Tijdens de brunch is er voor de
kinderen een kinderhoek aanwezig
in zowel ons restaurant als in ons
Koetshuis. De brunch wordt
afgesloten met een dessertbuffet.

Kids brunchbuffet:
Tomatensoep
Waardse rundercarpaccio
Pannenkoekjes
Dikke frieten
Pasta met tomatensaus
Kipnuggets en frikandelletjes



Allergieën
Zijn er allergieën of intoleranties
waar rekening mee gehouden
moet worden? Geef dit vooraf aan
in de opmerkingen!

Tijden
Ontvangst om 11.30 
Eindtijd 15.00

Let op: de kerstbrunch is zowel in
ons restaurant als in ons Koetshuis. 

Voor de kinderen hebben wij op
beide plekken een kinderhoek waar
zij een kerstfilm kunnen kijken als ze
zijn uitgegeten.

Prijzen*

Het aantal volwassenen en
kinderen (van welke leeftijd). 
Of er allergieën zijn waar wij
rekening mee moeten
houden!

Reserveren
Maak je reservering definitief door
te reserveren via www.dengh.nl
Let op! Schrijf in de opmerkingen:
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GOED OM TE WETEN

Volwassenen:     
Kinderen 4 t/m 11 jaar:
Kinderen 0 t/m 3 jaar:
*prijzen zijn excl. dranken

€41,00
€20.00
€0,00

Vragen?
Mail naar events@dengh.nl of
bel 030 303 92 54


