
DINERKAART
@engel_x_bengel

Tag ons op Instagram!

Lunch, diner, borrel en feestjes!

Heb jij onze lunchkaart al gezien? 



Rode biet  | 8 ½
Carpaccio van rode biet met rucola, een 
tartare saus en een krokantje  

salmon salade  |  10½
Salade met zalm, geconfituurde tomaat,  
wortel, rode kool avocado,
komkommer, pittenmix en
huisgemaakte dille dressing 

@
en

ge
l_

x_
be

ng
el

T
ag

 o
n

s 
o

p
 In

st
ag

ra
m

!

soep van de week  |  6
Vraag onze bedieining naar de soep!

VOORGERECHTEN

Pastelles |  9½
Venozelaanse pastelles met pulled 
 chicken en rundvlees met originele
saus 

Carpaccio  |  11½
Dungesneden runderbiefstuk met
truffelmayonaise, tomaat, parmezaanse
kaas  en pittenmix

Latin american Taco  |  10½
Taco's met pulled pork en pulled
chicken met een heerlijke salade 

sushi  |  9 ½
Een speciale rol van onze chef

Crostini's |  7 ½
5 heerlijke crostini's van de chef



Smoked Burger  |  21½
Rundvleesburger met sla, bacon,
gerookte kaas, zongedroogde tomaat
en baconnaise geserveerd met friet

HOOFDGERECHTEN

Classic bengel burger  |  19½
Rundvleesburger met sla, bacon,
cheddar, gekaramaliseerde ui en bbq-
saus  geserveerd met friet

Saté  |  18½
Saté van kip met atjar en kleurrijke
kroepoek en friet

Entrcote voor 2 personen  |  37½
350 gram entrecote met saucijs, friet en
salade 

Pasticho  |  18½
Een vegenistiche lasagna op traditionele
wijze van de latijns amerikaanse keuken 

drie gangen keuze menu  |  34½

Empanadas  |  19½
2 empanadas met pulled chicken en
rundvlees met friet en een frisse salade 

Ceviche  |  18½
Witvis bereidt in limoenzuur met kleurrijke 
groente en gamba's

Chicken burger  |  19½ 
Gefrituurde kip met sla, tomaat,
guacamole en mayonaise geserveerd
met friet

SIDE DISHES 
friet  |  4
Zoete aardappelfriet  |  5½
Loaded truffel fries  |  6½
Friet met cheddar en
mozarella, truffelmayonaise,
crème fraîche, salsa en
guacamole 

frisse salade  |  4

BENGEL BOWLS
Surfer pokébowl  |  15½
Sushirijst met mango, zalm,
komkommer avocado en edamame

úla' úla' pokébowl  |  14½ 
Sushirijst met ebi fried, edamame,
avocado, surimisalade en paprika 

caesar SAlade  |  15
Met cherry tomaat, gebakken kip,
wortel, rode kool, pittenmix,
parmezaan, croutons en ceasar
dressing

super salmon salade  |  15 
Salade met zalm, geconfituurde 
tomaat, wortel, rode kool avocado, 
komkommer, pittenmix en 
huisgemaakte dille dressing 

waffle burger  |  21½
American Style! Wafels met gefrituurde
krokante kip, bacon, guacamole, en
paprika kruiden geserveerd met friet

truffel pasta  |  15
Tagliarini met parmezaan, cherry
tomaat, rucola, pittenmix en truffelsaus
(met ossenhaaspuntjes plus 5)

Varkenshaas  |  18½
Varkenshaas gevuld met brie en een rozet
van parmaham met seizoensgroenten en friet 

Burger pulled pork | 21½
Burgerbun met pulled pork geserveerd
met  friet



@
en

ge
l_

x_
be

ng
el

T
ag

 o
n

s 
o

p
 In

st
ag

ra
m

!

NAGERECHTEN
Coffee X Chocolate  |  7 ½
Verschillende lekkernijen in combinatie
met een kopje koffie of thee

Key lime pie  |  7 ½
Amerikaanse limoen-roomtaart met
bosvruchtenijs 

american Cheesecake  |  7
Van chocolade en nougatine met
chocolademousse

ExB sorbet  |  8
3 bollen ijs met fruitsalade en slagroom

Torta de Marquesa  |  7 ½
Venozelaanse chocolade variant op
arretjes cake met witte en pure
chocolade

Italiaanse tiramisu  |  8
Gemaakt met amaretto en kahlua  

Proeftijd  |  11½
Een proeverij van verschillende
bovenstaande nagerechten  

american waffle  |  6 ½
Een huisgemaakte wafel met slagroom
chocolade en vanille ijs


