diner

Voel je thuis!
Dengh: dé huiskamer van Leidsche Rijn.
Samen ongedwongen genieten van lunch,
borrel of diner! Bij ons stel jij je eigen
menu samen. Door een keuze te maken uit
onze zorgvuldig geselecteerde gerechten,
weet je zeker dat je een volledige maaltijd
hebt. Helemaal naar jouw wensen! Heb je
een allergie of intollerantie? Meld het ons!

Voor

lekker om mee te beginnen
7

plankje brood

5

NAanbrood

Flammkuchen

11

12

Kalfstaartstuk

11

12

pulled pork | rode uien marmelade | zure room
zacht gegaard | krokant filodeeg | piccalilly

Orzo pasta

11

koningsoesterzwam | rucola pesto

Hoofd

aioli | olijfolie
yoghurt dip

carpaccio

Waards rund | truffelmayonaise | zonnebloempitten
Utregse oude Grachtkaas

knoflookGamba’s

little gem | citroen mayonaise

9

Soep van het seizoen

elke keer weer een verrassing!

* Bijgerecht niet inbegrepen!

BBQ drumsticks

18

lamscurry

22

Waards kip | sous vide gegaard | gepickelde groente | jus
gegrild naanbrood | little gem | citrus vinaigrette

21

Vers van de afslag
elke dag weer anders!

16
19
20

Big dengh burger

Waards rund | krokante bun | kropsla | tomaat
uitgebakken spek | ui | Utregse oude grachtkaas

Risotto

gele biet | anijschampignons | Utregse Oude Grachtkaas

Flat iron steak

aardappel | groene asperge | stroganoffsaus

Bijgerecht
4

dengh’s Dikke frieten

mayonaise | truffelmayonaise +0.5

4

Thaise salade

salade
17

16

Cheesecake

10

10

plankje kaas

12

Gamba

Thais | knoflook | citroenmayonaise

carpaccio

Waards rund | truffelmayonaise | zonnebloempitten
Utregse oude Grachtkaas

DEssert
framboos | gezouten karamelijs
3 soorten | broiche toast

veganistisch

kan veganistisch

arretjes cake

bastogne | citroenkruim | citroensorbetijs

vegetarisch

De kaasfabriek

Bakkerij Carl Siegert
Bakkerij Carl Siegert bestaat al bijna 130
jaar en maakt al vier generaties de lekkerste
ambachtelijke broodspecialiteiten voor
horeca en catering. Zij werken met
een eigen desemcultuur op basis van
rogge. Dit desem geeft een unieke en
karaktervolle smaak aan het brood. Respect
voor onze planeet is voor Bakkerij Carl
Siegert vanzelfsprekend. Het graan groeit
zoveel mogelijk in Nederland en wordt
gemalen op Hollandse windmolens. De
ingrediënten zijn vrijwel allemaal van
biologische oorsprong en met bijna 1000
zonnepanelen op het dak wordt voorzien in

Het idee voor een lekkere pikante Utrechtse kaas bestond al langer. Alleen wat is het
juiste moment om hier mee te starten?
Toen was daar in 2015 de Grand Départ
van de Tour de France in de Domstad.
Dit evenement geeft de Utrechtse regio
een enorme positieve “boost”, en dus het
juist moment om de “Oude Gracht” kaas
voor de Utrechtse regio te presenteren.
De “Oude Gracht kaas is heerlijk pikant,
met mooie eiwitkristallen (wat geen zout is
zoals veel mensen denken) die knisperen
in je mond. “Oude Gracht heeft een iets
zoetige nasmaak en ondanks zijn rijping
van 52 weken nog steeds smeuïg zuivel.

Kraan vlees

Dutch weed burger
The Dutch Weed Burger is bekend van
veel festivals zoals Lowlands Paradise en de
Rollende Keukens. De bedenkers van het
beroemde vegan burger concept voorzien
dat een plantaardige voedselkeuze een
helend effect kan hebben op de gezondheid
van mensen, dieren en de planeet. Daarom
kan deze festivalklassieker nu overall gegeten
worden, en ook hier en nu! Taste the change.

Het geheim van het Waards Rund zit
‘m in de nostalgie, de puurheid en de
authenticiteit van de producten. De
runderen worden verwend in de wei
en in de stal. Ze genieten van een
zorgvuldig samengesteld menu van
biologische
soja,
mais,
bierbostel,
suikerbieten, aardappelvezels, hooi, stro
en biologische kruiden met klassieke
muziek op de achtergrond. Dit
alles gebeurt onder het toeziend oog
van Waards Rund-houder Karel de Bruyn.

