
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! 

lunch

                                           veganistisch         kan veganistisch    vegetarisch

Geitenkaas mousse
fOcaccia | tOmatenschuim | dressing van acetO balsamicO 

carpaccio
Waards rund | truffelmayOnaise | zOnneblOempitten 

Utregse Oude grachtkaas

geroosterde dorade
Tuinerwt- citrOengras panna cOtta | zOet zure dressing

salade
16

16

17

carpaccio
Waards rund | truffelmayOnaise | zOnneblOempitten
Utregse Oude grachtkaas

Twee croquetten 
van de Heeren van LOOsdrecht | fijne mOsterd

drie scharreleieren
jOng belegen kaas | bOerenachterham Of spek

(cOmbinatie: ham, spek & kaas +2)

tosti
jOng belegen kaas | bOerenachterham | grOene pestO

brood
9

7

12

9

Soep van het seizoen
elke keer weer een verrassing!

soep
9

GrOente Paella
bOmba rijst | paprika | tOmaat | sOja-kruidenrOOm

Veganistische croquetten
van de heeren van lOOsdrecht | fijne mOsterd

vega(n)
919

dagverse producten
In onze keuken werken we met dagverse producten waardoor het kan voorkomen dat de voorraad van 
een bepaald product op is. We vragen hiervoor je begrip. Allergieën of intoleranties? Meld het ons!

dengh’s Dikke frieten 
mayOnaise | truffelmayOnaise +0.5

Atjar van rode kool

Zoete aardappel frieten
mayOnaise | truffelmayOnaise

Bijgerecht
44

4

Hollandse kogelbiefstuk
gepOfte aardappel | grOve ratatOuille | kruidenbOter jus

Big dengh burger
Waards rund | pOtatO bun | little gem 
tOmaat – paprika relish | cheddar

Tosti Philly cheesesteak
kalfsstaartstuk | cheddar | tOmaat – paprika relish

Dengh’s favorieten
Plankje dengh

shOtje sOep | spiegelei | crOquette | frisse salade 

carpaccio 
Waards rund | truffelmayOnaise | zOnneblOempit 

 Utregse Oude grachtkaas

Flammkuchen
rOde ui marmelade | spinazie crème fraîche | zOngedrOOgde

tOmaat
 

12

12

11

20

16

11

* Bijgerecht niet inbegrepen

* Keuze uit wit- of bruinbrood 


