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!

Lekker om mee te beginnen

vooR
fLAMKUCHEN

kan

rODE UI MARMELADE | SPINAZIE CRÉME FRAICHE| ZONGEDROOGDE TOMAAT

gEITENKAAS MoUSSE
fOCACCIA | TOMATENSCHUIM | DRESSING VAN ACETO BALSAMICO

11

12

11

12

Ai0li |r00mb0ter |0lijf0lie

5

SPINAZIE CRÉME FRIACHE

Lieve Gasten,
11 9

zACHT GEGAARD BUIKSPEK
ATJAR VAN RODE KOOL | APPEL | AARDAPPEL

Plankje brood

7

naanbrood
cARPACCIO
WAARDS RUND | TRUFFELMAYONAISE | ZONNEBLOEMPITTEN
uTREGSE OUDE GRACHTKAAS

gERooSTERDE DoRADE
TUINERWT - CITROENGRAS PANNA COTTA| ZOETZURE DRESSING

SoEP VAN HET SEIZoEN
ELKE KEER WEER EEN VERRASSING!

Helaas zijn wij ivm de COVID-19 maatregelen tot op heden nog
hooFD
Bijgerecht niet inbegrepen!

gesloten 16
voor16diner.
Big dengh burger
waards rund | p0tat0 bun | little gem
Het is mogelijk om dinergerechten & boxen voor thuis tetomaatbestellen.
paprika relish| cheddar
Groente paella
19
B0mba rijst | paprika
| t0maat |de
s0ya -button
kruidenr00m links bovenin met jouw maaltijd voor thuis.
Bekijk
eendenborst

dutch weed burger

kan

weedbun | little gem | t0maat - paprika relish | cheddar

Varkens ribroast van de green egg

21

z0ete aardappel | prei | 0ss0bucc0 jus

20

chinese k00l | sriracha noedels| gev0gelte jus

Voor
Vers van de afslag

lunch en borrel is ons terras wel geopend
op kogelbiefstuk
Hollandse
21
20
elke week weer anders!
dinsdag t/m zondag van 12:00 uur tot 18:00gep0fte
uur.aardapel| gr0ve ratat0uille
Bijgerecht Of haal je lunch gerecht af voor thuis!
Dengh's dikke frieten

4

mayonaise | truffelmayonaise +0.5

4

Zoeteaardappel frieten
mayanoaise | truffelmayonaise +0.5

Tot snel bij
4 Dengh!

Atjar van rode rool

Salade

gERooSTERDE DoRADE

17 16

TUINERWT - CITROENGRAS PANNA COTTA| ZOETZURE DRESSING

gEITENKAAS MoUSSE

cARPACCIO
WAARDS RUND | TRUFFELMAYONAISE | ZONNEBLOEMPITTEN
uTREGSE OUDE GRACHTKAAS

16

fOCACCIA | TOMATENSCHUIM | DRESSING VAN ACETO BALSAMICO

Dessert

cookie dough créme brúlée
vanille roomijs

plankje kaas

9

10

Pindakaas brownie

12

10

Blueberry crumble

Créme fraíche roomijs
witte ch0c0lade sorbetijs

3 s00rten | f0caccia t0ast
Veganistisch

kan

kan Veganistisch

Vegetarisch

