
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 5 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 €36,00
3 GANGEN 

Opgeklopt verhaal
muffin van zoete aardappel met 

eendenpaté, kersencompote
en een krokantje van suikerbrood

of
Zo glad als een aal

gerookte heilbot met een panna cotta van 
gerookte paling, doperwten- limoencrème 

en appelgel 
of

Broodroof
gegrild briochebrood met 

gegrilde gamba’s, schwarzwalder schinken 
en rode currymayonaise

of
Bouwfraude

millefeuille van truffelmousse, rode 
uiencompote, geroosterde oesterzwam en 

portstroop

Topcrimineel
gegrilde biefstuk met roerbakgroenten 

en romige  pepersaus
of

K(r)oongetuige
gestoofde varkenswang met gerookte 
hutspot, gekarameliseerde zilveruitjes,

geserveerd met eigen jus en appelstroop
of

Reisverbod
skreifilet met kruidenkorst, wortelslingers, 

auberginecrème en groene 
mosterdmayonaise

of
Schorsingsrecht

paddenstoelenburger met gegrilde schor-
seneren, truffelmayonaise

en gekarameliseerde zilveruien

Hartig woordje
kaasbordje met geroosterd suikerbrood

of
Jeugdzonde

stoofpeer cheesecake op 
Bastognekoekbodem met boerenjongensijs

of
Uitleveringsverdrag

kokos- sinaasappel panna cotta met
ananascompote, rumschuim en ananasijs

Rode kaart
carpaccio van runderhaas met

uitgebakken spekjes, Parmezaanse kaas, 
pitten en truffelmayonaise

of
Bouwfraude

millefeuille van truffelmousse, rode uien-
compote, geroosterde oesterzwam 

en portstroop

Het bokje zijn
runderstoofpot met bokbier, geserveerd 

met een aardappeltaartje
of

Reisverbod
skreifilet met kruidenkorst, 

wortelslingers, auberginecrème en 
groene mosterdmayonaise

of
Iemand flessen

gevulde flespompoen met mais, 
kidneybonen, nacho’s, jalapenos en vegan 

cheddar, geserveerd met huisgemaakte 
BBQ-saus

Appèl
appel- rozijnentrifle met 

vanillemascarpone, kaneelcrumble en 
appelstrudelijs

of
Brandgevaar

crème brûlée van witte chocolade met ijs

GEDOOGMENU €32,00
3 GANGEN 

Kaiserstraat 7, 2311 GN Leiden

+31 71 5143388
restaurant@verbodentoegang.nl

www.verbodentoegang.nl

IN CASSATIE €45,00
4 GANGEN 

Zo glad als een aal
gerookte heilbot met een panna cotta van 

gerookte paling, doperwten- limoencrème en 
appelgel

of
Opgeklopt verhaal

muffin van zoete aardappel met eendenpaté, 
kersencompote en een krokantje van suiker-

brood

Door rood rijden
romige bietensoep met gerookte bietenhum-

mus en choggiabiet
of

Samenzwering
buikspek en gamba met wortelcrème, truffel-

chips en misomayonaise

Pittig dossier
gegrilde albacore tonijnfilet met coquille, 

courgette, paprika en mierikswortel-
komkommermayonaise

of
Blaastest

bavette met quadruppel bierbitterbal, geser-
veerd met geroosterde zoete aardappel, zoete 

aardappelcrème en tripel biermayonaise

Hartig woordje
kaasbordje met geroosterd suikerbrood 

of
Jeugdzonde

stoofpeer cheesecake op Bastognekoek-
bodem met boerenjongensijs

Heeft u een allergie?
Laat het ons weten!


