
Flammkuchen
rOde ui marmelade | spinazie crème fraîche | zOngedrOOgde 
tOmaat

Geitenkaas mousse
fOcaccia | tOmatenschuim | dressing van acetO balsamicO 

Zacht gegaard buikspek
atjar van rOde kOOl | appel | aardappel

carpaccio
Waards rund | truffelmayOnaise | zOnneblOempitten 

Utregse Oude Grachtkaas

Geroosterde dorade
tuinerwt – citrOengras panna cOtta | zOet zure dressing

Soep van het seizoen
elke keer weer een verrassing!

Voor
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12

9

11

11
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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 intolerantie? Meld het ons!

diner

                                           veganistisch         kan veganistisch    vegetarisch

lekker om mee te beginnen
plankje brood

aiOli | rOOmbOter | OlijfOlie

NAanbrood 
spinazie crème fraîche 

7
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Cookie dough crème brûlée
vanille rOOmijs

plankje kaas
3 sOOrten | fOcaccia tOast

Pindakaas brownie
crème fraîche rOOmijs

Blueberry crumble
 witte chOcOlade sOrbet)ijs

DEssert
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Geroosterde dorade
tuinerwt – citrOengras panna cOtta | zOet zure dressing 

Geitenkaas mousse
fOcaccia | tOmatenschuim | dressing van acetO balsamicO

 carpaccio
Waards rund | truffelmayOnaise | zOnneblOempitten 

 Utregse Oude Grachtkaas

salade
1617

16

dengh’s Dikke frieten 
mayOnaise | truffelmayOnaise +0.5

Atjar van rode kool

Zoete aardappel frieten
mayOnaise | truffelmayOnaise +0.5

Bijgerecht
44

4

Hoofd
dutch weed burger
weedbun | little gem | tOmaat – paprika relish | cheddar

Groente Paella
bOmba rijst | paprika | tOmaat | sOya-kruidenrOOm 

Varkens ribroast van de Green Egg
zOete aardappel | prei | OssObuccO jus

Vers van de afslag
elke week weer anders!

Big dengh burger
Waards rund | pOtatO bun | little gem 

tOmaat – paprika relish | cheddar

Eendenborst
Chinese kOOl | sriracha nOedels | gevOgelte jus

Hollandse kogelbiefstuk
 gepOfte aardappel | grOve ratatOuille | kruidenbOter jus
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* Bijgerecht niet inbegrepen!


