
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOGER BEROEP €32 

3 GANGEN 

Groen als gras 
dungesneden gebraden lamsbout 
met babymais, kruidencrumble, 

groene asperges  en schuim van 
groene asperge 

of 
Maffioos 

spinaziesalade met buffelmozzarella, 
gepofte tomaat, basilicumdressing en 

gepofte rijst (veg) 
of 

In gevangenschap 
kalfshamburgertje met 

ansjovismayonaise en zeekraal 
------------------------ 

Topcrimineel 
gegrilde biefstuk van het Waards 

rund met roerbakgroenten  
en romige pepersaus 

of 
Rooie rakker 

roodbaarsfilet op lauwwarme salade 
van linzen, tomaat en bosui, 

citroenolie en sepia kroepoek 
of 

De onschuld zelve 
lams rumpsteak met lentegroente en 

jus van zwarte knoflook 
of 

Uit de klei getrokken 
groene asperges met boerenbrie, 

zoete aardappelpuree en courgette 
linten (veg) 

------------------------ 
Hartig woordje 

kaasbordje met vijgenbrood 
of 

Opgeklopt verhaal 
frambozenmousse met chocolade 

cookie, chocoladesaus en yoghurtijs 
of 

Verboden Vrucht 
warme perzik, perziksmoothie, 

abrikozencompote, lavendelgel en 
sinaasappelijs 

IN CASSATIE €39,50 
4 GANGEN 

Proeftijd 
proeverij van koude voorgerechtjes 

 
------------------------ 

In gevangenschap 
kalfshamburgertje met 

ansjovismayonaise en zeekraal 
 

------------------------ 
Aan ‘t lijntje 

gegrilde Albacore tonijn met oosterse 
groente en een saus van citroengras  

en gember 
of 

De onschuld zelve 
lams rumpsteak met lentegroente en 

jus van zwarte knoflook 
 

------------------------ 
Slotpleidooi 

proeverij van onze zoete desserts 
 
 

KOMEN ETEN MET EEN GROEP 

Wij beschikken over een ruimte waar gezelschappen tot maximaal 26 personen apart kunnen dineren. Van zondag t/m 

donderdag kunnen wij zelfs groepen tot 40 personen plaats bieden. 

Als u met meer dan 10 personen komt zijn we genoodzaakt uw menukeuze te beperken, u vindt de beschikbare groepsmenu’s 

hieronder. 

Hoe gaat het in zijn werk? 

1. Uiterlijk 2 dagen vóór uw diner kiest u voor uw gezelschap één van de groepsmenu’s uit 

2. Alle aanwezige gasten van uw groep kunnen aan het begin van het diner hun keuze uit dit geselecteerde menu aan de 

bediening doorgeven 

3. Voor vegetariërs hebben wij binnen elk menu mogelijkheden, zij kunnen bij de bediening kenbaar maken hiervan gebruik te 

willen maken 

4. Als er gasten met speciale dieetwensen of allergieën zijn, horen wij dit graag van tevoren 

GEDOOGMENU €27,50 
3 GANGEN 

Rode kaart 
carpaccio van runderhaas met 

pitten, uitgebakken spekjes, 
Parmezaanse kaas en 
pommodori mayonaise 

of 
Schavuit 

tompouce van bladerdeeg gevuld 
met mousse van gerookte 

makreel en augurkenchutney 
of 

Groen licht 
courgettesoep met pittige 

harissamascarpone en een 
groene kruidenkrokantje (veg) 

------------------------ 
Op hete kolen 

in de oven gegaarde 
kabeljauwfilet met meiknol, 

bospeen, bloemkool en roseval 
krielaardappel  

of 
Op de spits gedreven 

Waardse kippendijen en Iberico 
chorizo, gespiest op citroengras, 
gepofte paprikacrème, gegrilde 

romanesco en groene 
mosterdmayonaise 

of 
Brave Hendrik 

speltspaghetti met verse vijgen, 
citroenolie, rucola en zwarte 
knoflook mascarpone (veg) 

------------------------ 
Brandgevaar 

crème brulée van witte 
chocolade met scroppino-ijs 

of 
De verleiding 

mango cheesecake met 
bastognebodem en ijs van 

gezouten caramel 

Kaiserstraat 7 - Leiden 
------------------------ 

verbodentoegang.nl 
restaurant@verbodentoegang.nl 

------------------------ 
tel. 071-5143388 

 

 
 
 


