
Wij beschikken over een ruimte waar gezelschappen tot maximaal 27 personen apart kunnen dineren. Van zondag tot en met 
 donderdag  kunnen wij zelfs groepen tot 44 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

groepsdiner

HOGER BEROEP €33,00
3 GANGEN 

In de bak
huisgerookte zalm met krabkoekje en 

rivierkreeftsalade uit een filodeegbakje, 
geserveerd met dille- citroenmayonaise

of
Samenhang

huisgemaakte kalfsrosbief met 
 tonijnmousse, zuurdesemtoast en 

 kappertjesmayonaise
of

Muntkapjesplicht
gerookte eendenborst met gegrilde 

 watermeloen, tomatensalsa, rode ui, feta 
en muntmayonaise

of
Op heterdaad

mais- crèmesoep met pittige popcorn en 
 chilivlokkenmascarpone

Topcrimineel
gegrilde biefstuk van het Waards rund met 

roerbakgroenten en romige  pepersaus
of

Leidse glibber
varkenshaasrolletje met Leidse kaas en 

pancetta, geserveerd met gegrilde groene 
asperges, groene aspergecrème 

en  saliesaus
of

Quarantunaplicht
gegrilde tonijnfilet met  tonijncannelloni, 

courgettelinten, courgettecrème en 
 schaaldierensaus

of
Stoom uit de oren

steamed bun met  jackfruit in 
 huisgemaakte BBQ-saus, 

 kerriemascarpone en preisalade

Hartig woordje
kaasbordje met vijgenbrood

of
Kleur bekennen

mango cheesecake met  chocolate 
 chipbodem, witte chocolademousse met 

roze peper, mango ijs en chocoladecrumble
of

Bouwfraude
aardbeien- perziktrifle met rozemarijn-

mousse en hazelnoten- karamelcrumble

Rode kaart
carpaccio van runderhaas met pitten, 

uitgebakken spekjes, Parmezaanse kaas en 
pestolmayonaise 

of
Vijg uit de pan krijgen

bietenflensje met geitenkaasmousse, oude 
geitenkaas, gebakken vijg, hazelnoten-

crunch, zoetzure bietjes en haricots verts

Openbare dronkenschap
stoofpotje van kippendijen met rode wijn, 
doperwten, aubergine, prei, champignons 

en geserveerd met groene kruidenrijst
of

Roofoverval
heilbotfilet met groene mosterdkorst, 

oude kaassaus en groentemix met zoete 
aardappel

of
Huisarrest 

veganistische quiche met baby spina-
zie, groene asperges, rode ui, kastanje 
 champignons, prei en cherrytomaten, 

geserveerd met  rucolasalade

Op glad ijs begeven
veganistische carrot cake met 

 veganistische roomkaastopping, 
 pistachecrumble en 

lychee ijs
of

Brandgevaar
crème brûlée van witte chocolade met ijs 

GEDOOGMENU €28,50
3 GANGEN 

Kaiserstraat 7, 2311 GN Leiden

+31 71 5143388
restaurant@verbodentoegang.nl

www.verbodentoegang.nl

IN CASSATIE €42,50
4 GANGEN 

Proeftijd
proeverij van koude voorgerechtjes

Op heterdaad
mais- crèmesoep met pittige popcorn en 

 chilivlokkenmascarpone
of

Verlofstelsel
gebakken coquilles met  doperwtencrème, 

roodlof, pancettacrumble en 
 saffraanmayonaise

Quarantunaplicht
gegrilde tonijnfilet met  tonijncannelloni, 

 courgettelinten, courgettecrème en 
 schaaldierensaus

of
De andere wang toekeren

gestoofde kalfswang met gebakken 
 zwezerik en portjus, geserveerd met 
stamppot van snijbonen en lenteui 

Hartig woordje
diverse soorten kaas met  vijgencompote en 

vijgenbrood 
of

Kleur bekennen
mango cheesecake met  chocolate 

 chipbodem, witte chocolademousse 
met roze peper, mango ijs en 

chocoladecrumble

Heeft u een allergie?
Laat het ons weten!


