
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

HOGER BEROEP €32 
3 GANGEN 

Tegen de stroom in 
gerookte zalm met zeewiersalade, 

misoschuim en roseval 
aardappelsalade 

of 
Internationaal recht 

schwarzwalder schinken met 
gekarameliseerde zuurkool, 

appelcompote en zuurdesem 
krokantjes 

of 
Verstekvonnis 

polenta-rozijnenkoekjes met 
gorgonzolamousse en  

gemarineerde rode kool (veg) 
------------------------ 

Topcrimineel 
gegrilde biefstuk van het Waards 

rund met roerbakgroenten  
en romige pepersaus 

of 
Op hete kolen 

zeebaarsfilet gelakt met appelstroop, 
in de oven gegaard, met geroosterde 

bieten, bietenspaghetti en bosui 
of 

Fiscale vlucht 
geconfijte eendenbout met zuurkool-
aardappeltaartje en jus van laurier en 

jeneverbes 
of 

Bodemprocedure 
boerenkoolburger met gruyère, little 

gem en mosterdmayonaise (veg) 
------------------------ 
Hartig woordje 

kaasbordje met vijgenbrood 
of 

Zoete wraak 
bosbessen cheesecake met 
american cookie bodem en 

mascarpone-ijs 
of 

Geschil 
citroen merengue, limoen panna 

cotta, bloedsinaasappelijs en 
grapefruitgel 

IN CASSATIE €39,50 
4 GANGEN 

Tegen de stroom in 
gerookte zalm met zeewiersalade, 

misoschuim en roseval 
aardappelsalade 

of 
Rode kaart 

carpaccio van runderhaas met pitten, 
uitgebakken spekjes, parmezaan en 

truffelmayonaise 
------------------------ 

Samenwerkingsverband 
iberico buikspek met gamba’s en 

winterpeencrème 
------------------------ 

Op hete kolen 
zeebaarsfilet gelakt met appelstroop, 
in de oven gegaard, met geroosterde 

bieten, bietenspaghetti en bosui 
of 

Fiscale vlucht 
geconfijte eendenbout met zuurkool-
aardappeltaartje en jus van laurier en 

jeneverbes 
------------------------ 
Hartig woordje 

kaasbordje met vijgenbrood 
of 

Zware straf 
brownie met glühwein-mousse en 

kaneelijs 
 

GEDOOGMENU €27,50 
3 GANGEN 

Rode kaart 
carpaccio van runderhaas met 

pitten, uitgebakken spekjes, 
parmezaan en truffelmayonaise 

of 
Rookverbod 

spinaziesalade met gerookte 
kippendijen, kerriemayonaise en  

gepofte paprika 
of 

Onschuldige doorvaart 
knolselderijsoep met 

mosterdmascarpone en krokant 
zeewierspek (veg) 
------------------------ 

Reisverbod 
skreifilet met geroosterde 

groenten, zoete aardappel en 
groene kruidenolie 

of 
Ingewikkeld dossier 

varkenshaas gevuld met 
paddenstoelentapenade, 
omwikkeld met pancetta,  

met geroosterde courgette en 
paprika, geserveerd met tijmjus 

of 
Bezwaarschrift 

stoofpot van zoete aardappel, 
paprika, spinazie, linzen en 

kokosmelk (veg) 
------------------------ 

Brandgevaar 
crème brulée van witte 

chocolade met frambozenijs 
of 

Zware straf 
brownie met glühwein-mousse 

en kaneelijs 
Kaiserstraat 7 - Leiden 

------------------------ 
verbodentoegang.nl 

restaurant@verbodentoegang.nl 
------------------------ 
tel. 071-5143388 

 

 


