
crispy chicken
kimchi | maple syrup | avOcadOcrème | rOde peper krOepOek

Bijgerecht

avocado burger
chili mangO chutney | krulsla | guacamOle | gebakken ui | cheddar |
dikke frieten | truffelmayOnaise

TRUFFELRISoTTo
truffelrOOm | paddenstOelen | erwten | 

Utregse Oude Grachtkaas
 

breekbrood
truffel-Olijftapenade | rOOMbOter |OlijfOlie 

glaasje soep
sOep van het seizOen Of  SOep van ui

DIner
lekker om mee te beginnen 

markreelsalade
prei | rOde appelgelei | kOmKOmmer hangOP | schuimige beurre blanc |
haringkaviaar | shisO purple

SoEP VAN HET SEIZoEN
elke keer weer een verrassing

Salade

entrecote (250 gram)
bataatpuree | blOemkOOl | whisky-knOflOOk rOOMsaus

gekonfijte eendenbout
gnOcchi | pastinaak | wOrtel-vadOuvan jus

TAARTJE
red velvet Of hazelnOOt-crème

5REEPJE ToNY CHoCoLoNELY
keuze uit : MELK | PUUR | HAZELNOOT | NOUGAT | kARAMEL zEEzOUT

sous vide gegaarde gamba
zwarte knOflOOk| frisée | chOrizOdressing | grOene kruiden | limOen

hooFD

8

5

vooR
pastrami
flammkuchen | witLOf | hOllandaise schuim
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cARPACCIo
WAARDS RUND | TRUFFELMAYONAISE | zONNEBLOEMPIT |

 zOngedrOOGde tOmaat|  acetO dressing | uTREGSE OUDE GRACHTKAAS
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vers van de afslag
elke keer weer een verrassing!

Big dengh burger
waards rund | krulsla | zOetzure augurk | bacOn | gebakken ui

cheddar | dIkke frieten | truffelmayOnaise 
e 

 zeebaars
kOrst van HazelnOOt | bulgur | pOmpOen | pOmpOenpit | 

paksOi |  mOssel beurre blanc

Dengh's dikke frieten 
mayOnaise | truffelmayOnaise  +0.75

side salad | rauwkost

Zoete aardappelfrieten
mayOnaise | truffelmayOnaise  +0.75

19 19

29

24

20

22

24

5

4

5.5

18 17

Dessert
gemarineerde peer en kaneel 
kastanje ijs | pumpkin-spice bavarOis | kaneelschuim | kaneeltuilles 

plankje kaas
3 s00rten | nOten | APPELSTROOP

 tiramisu
walnOOt ijs |  bailey's creme

 zoete polenta 
 pistache ijs| gOuden chOcOladekrOkant | chai-teacrème
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bavette
bataatpuree | blOemkOOl | whisky-knOflOOk rOOMsaus
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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. 

9 9

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

geitenkaas uit de oven
vijg | hOning | nOten | appel | biet
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cARPACCIo
WAARDS RUND | TRUFFELMAYONAISE | acetO ui
zOngedrOOgde tOmaat | uTREGSE OUDE GRACHTKAAS

soep van ui
bOUillOn van melOesUi| kaaskrOkantje van fOcaccia

salade geitenkaas
  hOning| vijg | appel |  biet |  nOten 

salade makreel
  markreelrilette| kOmKOmmerhangOp| appel | prei | kappertjes 


