
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Rode kaart 
carpaccio van runderhaas met 
mayonaise van zongedroogde 

tomaat, gemengde pitten, 
uitgebakken spekjes en 

parmezaanse kaas 
of 

Krachtpatser 
spinaziesalade met gegrilde 

aubergine, pijnboompitten, feta, 
doperwten en oregano dressing 

------------------------ 
Piraterij 

gebakken zeewolf met 
pestosaus, geroosterde mais, 

haricots verts en meiknol 
of 

Zakkenroller 
rolletje van kippendijen gevuld 

met parmezaanse kaas en 
salie, omwikkeld met pancetta, 

geserveerd met spinazie en 
saus van verse tomaat 

of 
Pittig gesprek 

madrascurry van paksoy, 
babymais en bloemkool met 

korianderrijst en  
papadums (vegetarisch) 

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

crème brulée van witte 
chocolade met kokosijs 

of 
Gladde prater 

panna cotta van gin-tonic, 
komkommer-ijs en  
gedroogde limoen 

 

HOGER BEROEP €32  

Venijn zit in de staart 
salade met rivierkreefstaartjes, 
jalapeno peper, mais, nacho 
chips en citroenmayonaise 

of 
Valse voorwendselen 

parmaham met een cantaloupe 
soepje, bleekselderij en  
schuim van parmezaan 

of 
Snelheidslimiet 

wijngaardslakken in kruidenboter 
gegratineerd met blauwe kaas 

of 
Krachtpatser 

spinaziesalade met gegrilde 
aubergine, pijnboompitten, feta, 
doperwten en oregano dressing 

------------------------ 
Topcrimineel 

gegrilde biefstuk van het Waards 
rund met roerbakgroenten  

en romige pepersaus 
of 

Grote vangst 
gegrilde albacore tonijn met 

oosterse groente en ketjapstroop 
of 

Onderbuikgevoelens 
iberico buikspek en gamba’s met 

een zomers stamppotje en 
gepofte paprika mayonaise 

of 
‘t Groentje 

spaghetti met citroenolie, groene 
asperges, vijgen, rucola en  

harissamascarpone (vegetarisch) 
------------------------ 
Hartig woordje 

kaasbordje met vijgenbrood 
of 

Verboden Vrucht 
aardbeien cheesecake, crumble 

van macadamia en witte 
chocolade en champagne ijs 

of 
Lik op stuk 

brownie met ananasmousse en 
caramel-noten-ijs 

VERBODEN MENU €20 

Gepofte paprikasoep 
of 

Spinaziesalade met gerookte 
forel 

------------------------ 
Curry met diverse soorten vis 

of 
Varkensrack met  

saus van gepofte knoflook 
------------------------ 

Zoet dessert 
of 

koffie/thee 

 

CONTACT GEGEVENS 

Restaurant  
Verboden Toegang 

Kaiserstraat 7 
Leiden 

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

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

 

 

 

Voor informatie over boottochtjes 

en drankenarrangementen  

kijk op 

verbodentoegang.nl/ 

groepsdiner-leiden/ 


