groepsdiner
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 g eselecteerde 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 €32,00

HOGER BEROEP €36,00

Rode kaart
carpaccio van runderhaas met u itgebakken
spekjes, Parmezaanse kaas, pitten en
pestomayonaise
of
Vervalsing
veganistische trifle van mozzarellamousse,
tomaten- balsamicosalsa
en basilicumschuim

Er als de kippen bij zijn
salade van geroosterde kippendijen,
gegrilde watermeloen, feta
en honingmayonaise
of
Rookgordijn opwerpen
gerookte makreelsalade met
bieten- appelsalade, gel van rode biet,
broodkrokantje en kruidendressing
of
Een oogje toeknijpen
gerookte rib-eye met gemarineerde gamba,
gefrituurde kappertjes, gegrild briochebrood en limoenmayonaiseof
In de soep lopen
spinazie- courgettesoep
met geitenkaasmousse

3 GANGEN

Wie pleit om een koe...
Waardse runderstoofpot van gerookte
runder riblappen, geserveerd met
aardappel- preitaart
of
Wolf in schaapskleren
zeewolffilet met tomatenkorst, zoete aardappel, rode paprika, courgette
en salie- witte wijnsaus
of
Verzachtende omstandigheden
veganistische groente curry met artisjok,
courgette, zoete aardappel, paprika en
tomaat, geserveerd met naanbrood
Nootweer
veganistische carrotcake met agavetopping, gekarameliseerde pecannoten
en sinaasappelijs
of
Brandgevaar
crème brûlée van witte chocolade met ijs

Kaiserstraat 7, 2311 GN Leiden
+31 71 5143388
restaurant@verbodentoegang.nl
www.verbodentoegang.nl

3 GANGEN

Topcrimineel
gegrilde biefstuk met roerbakgroenten
en romige p epersaus
of
Onderbuikgevoel
buikspek en gamba’s met gewokte spitskool, mango en hoisinmayonaise
of
Wolf in schaapskleren
zeewolffilet met tomatenkorst, zoete aardappel, rode paprika, courgette
en salie- witte wijnsaus
of
Geen spek, wel bonen
zwarte bonenburger met mango- gembersalsa, little gem en koriander mayolijn
Hartig woordje
kaasbordje met vijgenbrood
of
Crime passionelle
passievruchtcheesecake met Bastognekoekbodem en pure chocoladesorbetijs
of
Kruimeldiefstal
trifle van aardbeienmousse, stroopwafelcrumble en gekarameliseerde

IN CASSATIE €45,00
4 GANGEN

Proeftijd
proeverij van koude voorgerechtjes
In de soep lopen
spinazie- courgettesoep
met geitenkaasmousse
of
Bedrijfsspionage
krabburger met wakame, little gem,
appel- radijssalade en citroenmayonaise
Illegale dump(l)ing
gegrilde tonijnfilet met gambadumpling,
groene asperge- courgettemix
en saffraanmayonaise
of
Recht van opstal
bavette met eendenloempia,
auberginecrème, geroosterde aubergine
en licht pikante sambalmayonaise
Hartig woordje
diverse soorten kaas met v ijgencompote
en vijgenbrood
of
Crime passionelle
passievruchtcheesecake met Bastognekoekbodem en pure chocoladesorbetijs

Heeft u een allergie?
Laat het ons weten!

