
Voor de kinderen wordt de paasbrunch
gestart om 11:30 met eieren zoeken op het

Kasteeleiland.
 

De paasbrunch wordt gestart met een soepje.
Aansluitend wordt er een uitgebreid buffet

geserveerd met heerlijke broodsoorten - kaas
- vleeswaren - zoetigheden - 
salades en warme gerechten!

 
De brunch wordt afgesloten met een buffet
van zoete desserts en verschillende kazen.

PASEN MET DENGH
PAASBRUNCH

1E EN 2E PAASDAG

Graag ontvangen wij jou en je familie op 
1e of 2e paasdag bij Dengh!

Wij serveren op beide dagen een heerlijk
paas-brunchbuffet.

 
Iedereen is vanaf 11.30 welkom! 

Voor de kinderen zal de paashaas dit jaar
weer paaseitjes verstoppen op ons

Kasteeleiland. 
Ook wordt er één gouden ei verstopt voor

een extra verrassing!

Tijden
Paaseieren zoeken voor kids: 
Paasbrunch: 

Prijzen
Volwassenen:  
Kinderen 4 t/m 11 jaar:
Kinderen 0 t/m 3 jaar: 

€41,-
€20,-
 €0,-

11.30-12.00
12.00-15.00

Reserveren
Reserveren voor de paasbrunch kan tot 5 april via
www.dengh.nl. Wij werken met aanbetaling van 
€5,- p.p. deze kosten worden verrekend.

Laat in de opmerking weten of er allergieën zijn
en met hoeveel kinderen (van welke leeftijd)
jullie komen.

Vragen of meer info? 
Bel naar 030 303 92 54 of mail naar
events@dengh.nl

Paasbrunch

http://www.dengh.nl/


Amuse
 soepje van tuinboon

(voor kids serveren wij vooraf een tomatensoepje)
 

Brunchbuffet met:
Broodsoorten

 croissants | danish gebak | witte en bruine buerli broodjes | 
wit en bruin brood | brioche

 
Beleg

oude kaas | belegen kaas | brie | boter | hummus | kwarkspread | ham | rauwe ham | 
Dengh filet | gerookte kip | carpaccio | omelet | gekookte eieren |

 vruchtenjam | hagelslag | chocoladepasta 
 

Salades
pastasalade

pesto | geroosterde courgette | rode ui | zonnebloempit | aceto uien 
tonijnsalade

 kappertjes | ei | augurk | chili mayonaise | croutons | groene kruiden 
salade maïskip

 rode ui | tomaat | komkommer | croutons | noten | caesar dressing 
 

Warme gerechten
risotto 

seizoensgroenten | oude kaas | groene kruiden crumble
vangst van het seizoen

witte wijnsaus | prei | citrusolie | zeewier krokant
runderlende

peper-roomsaus | gebakken uien | bacon
 

roseval aardappeltjes | rozemarijn | thijm | knoflook
frietjes | mayonaise | truffel-knoflook aioli

geroosterde groenten | courgette | paprika | ui | wortel | oregano | salie | beurre noisette 
 

Dessert
kaasplateau met diverse kazen | toast | appelstroop

 (ijs)taarten | fruit | slagroom | zoetigheden 
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Paasbrunch


