
KERSTDINER BIJ DENGH 
1E KERSTDAG ZONDAG 25 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 het  Kers tdiner  b i j  Dengh op 
1e Kers tdag (25 december) !  

In  deze f lyer  v ind je a l le  in format ie over  ons Kers tdiner .  
 

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

 
Vragen of  meer in format ie nodig?

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

 

www.dengh.nl

https://table.app/links/CGbrT
https://table.app/links/CGbrT


AMUSE (V)

VOOR
Witvis tartaar 
Gamba | bloemkool-curry crème | ananas 

of
Runder tataki 
Pastinaak | ponzu | bosui-rode ui salsa 

of
Pani puri (V)
Jackfruit | pinda-knolselderij crème | gepofte rijst | tajine 

TUSSEN
Rode biet wellington 
Paddenstoelen | rode biet cepes dressing

HOOFD
Snoekbaars
Schorseneer | kataifideeg | groene kool - prei - venkel | aardappel
crème | wortel-haringkaviaar beurre blanc

of
Sous vide gegaarde eend 
Port-bramen saus | zoete aardappel pom duchesse | wintergroenten
terrine 

of
Gevulde pompoen (V)
Noten | parel couscous | tijm | rozemarijn | palmkool | kikkererwten

DESSERT
Torta della nonna 
Citroen | vanille | pijnboompit | tartallet | mascarpone-basilicum 
panna cotta | crème witte chocolade | Limoncello sorbet ijs

mogelijkheid om dessert uit te breiden met:
Kaasplankje van Hollandse en Franse kazen (+€8.00)
noten crumble | appelstroop | zoete marmelade | toast
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4-GANGEN KEUZEDINER
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KIDSBUFFET

De Herenkamer wordt gezellig
ingericht voor de kinderen met
kleurtjes en een kerstfilm.

Wel willen wij er op attenderen
dat het kerstdiner een
avondvullend programma is. 
Houd daar rekening mee voor de
allerkleinste! 

Tomatensoep
Waardse carpaccio
Pannenkoekjes
Dikke frieten
Pasta met tomatensaus
Kipnuggets en frikandelletjes

Voor de kids hebben wij tijdens het
kerstdiner een apart buffet in het
Voorhuis. Het buffetje bestaat uit:

Het kidsbuffet wordt uiteraard
afgesloten met een kinderijsje!
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GOED OM TE WETEN

Keuzes en allergieën
Graag ontvangen we vooraf de keuzes
voor diner. Zijn er allergieën waar wij
rekening mee moeten houden? Dit
horen wij ook graag vooraf!

In je resreveringsbevestiging
ontvang je een online
invulformulier. 

Het formulier ontvangen wij graag
uiterlijk 15 december ingevuld met
de dinerkeuzes en eventuele
allergieën! 

Prijzen kerstdiner
4-gangendiner (alleen zoet dessert)  
5-gangendiner (zoet + kaas)
Kidskerst dinerbuffet
Wijnarrangement
Bob-arrangement

Tijden
Ontvangst om 18.00 
Start diner om 18.15
Eindtijd diner rond 22.30

Let op: het kerstdiner is echt een
avondvullend programma. Houdt daar
rekening mee voor de allerkleinste!
Voor de kinderen hebben we een
buffet in het Voorhuis en er kan een
kerstfilm gekeken worden in de
Herenkamer als ze klaar zijn met eten.

Reserveren
Maak je reservering definitief door
online te reserveren via www.dengh.nl

Kom je er niet uit? Mail naar
events@dengh.nl of 
bel 030 303 92 54

€52
€60
€25

€6 per glas
€4 per glas

https://table.app/links/CGbrT

