
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOGER BEROEP €32 

3 GANGEN 

Rookverbod 
huisgerookte Albacore tonijn met 

komkommerschuim, zeekraal en een 
krokantje van naanbrood 

of 
Krachtpatser 

spinaziesalade met watermeloen, 
gerookte Waardse kip, 

pompoenpitten en manchego 
of 

Opgestapeld bewijs 
trifle van gemarineerde bietjes, 

geitenkaasmousse en 
hazelnootcrumble met groene 

kruidensalade en balsamicostroop 
------------------------ 

Topcrimineel 
gegrilde biefstuk van het Waards 

rund met roerbakgroenten en  
romige pepersaus 

of 
Wapenverbod 

gegrilde zwaardvis met antiboise en 
saus van rode peper en citroengras 

of 
Brandstichter 

gerookte speenvarkenfilet en pulled 
pork met zomerse groente en 
huisgemaakte barbecuesaus 

of 
Grondrecht 

geroosterde aubergine met 
pompoenhummus, granaat-
appelpitjes en naanbrood 

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

kaasbordje met vijgenbrood 
of 

Privacygevoelig 
chocolademousse met kersengel  

en kersenijs 
of 

Europees verdrag 
aardbeien romanov: gemarineerde 
aardbeien en vanille-ijs met luchtig 
opgeklopte aardbeienroom en een 

vleugje wodka 

IN CASSATIE €42,50 
4 GANGEN 

Proeftijd 
proeverij van koude voorgerechtjes 

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

Hangvloggers 
roergebakken mosselen in schelp 
met Iberico-chorizo en zeekraal 

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

Wapenverbod 
gegrilde zwaardvis met antiboise en 
saus van rode peper en citroengras 

of 
Veelpleger 

gegrilde runderbavette met gebakken 
kalfszwezerik, groene asperges  

en zwarte knoflookjus 
 

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

diverse soorten kaas met 
vijgencompote en vijgenbrood  

of 
Europees verdrag 

aardbeien romanov: gemarineerde 
aardbeien en vanille-ijs met luchtig 
opgeklopte aardbeienroom en een 

vleugje wodka 
 

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 
Opgerolde bende 

rolletje van nori gevuld met rauwe 
zalm, chinese kool, prei  

en hoisinsaus, zeewiersalade 
of 

Kleur bekennen 
romige komkommersoep met 

tomatenmascarpone en 
paprikakroepoek 

------------------------ 
Under cover 

heilbotfilet met een 
saffraankorstje, geserveerd met  

gegrilde bospeentjes en 
basilicumolie 

of 
Scharrelaar 

rolletje van kippendijen van de 
Waardse boerderij gevuld met 

een farce van vijg, omwikkeld met 
katenspek, met paprika, zoete 

aardappel, courgette, aubergine 
en majoraanjus 

of 
Onschendbaar 

burger van linzen, champignons 
en ui met munt-basilicumpesto  

en gepofte tomaatjes 
------------------------ 

De verleiding 
cheesecake van ananas met 

kokosmakroonbodem en kokosijs 
of 

Brandgevaar 
crème brulée van witte chocolade 

met yoghurt-bosvruchtenijs 

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

verbodentoegang.nl 
restaurant@verbodentoegang.nl 

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

 

 
 
 


