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

HOGER BEROEP €32
3 GANGEN

IN CASSATIE €42,50
4 GANGEN

Rode kaart
carpaccio van runderhaas met
pitten, uitgebakken spekjes,
Parmezaanse kaas en
truffelmayonaise
of
In hechtenis
Trifle van hazelnoot-crumble,
bleekselderij, rozijnen-compôte
en mousse van Magor (gelaagde
kaas van gorgonzola en
mascarpone)
-----------------------Zwijgrecht
Skrei-filet (winterkabeljauw) met
korst van gefrituurde kappertjes
en gerookte pastinaakcrème
of
Rolzitting
Dijen van de Waardse
boerderijkip, gevuld met
dadelfarce en omwikkeld met
katenspek, daarbij geroosterde
winterpeen & knolselderij en
oreganojus
of
Bekokstoofd
Stoofpot van witte bonen en
paddenstoelen, met
schorsenerenpuree en truffel
roomkaas
-----------------------Op heterdaad
appel-rozijnen-crumble met
slagroomijs en
kaneelmascarpone
of
Brandgevaar
crème brûlée van witte chocolade
met cassis sorbetijs

Waar rook is…
salade met gerookte kippendijen,
paddenstoelen, zoete aardappel
balsamico en krokantjes van ontbijtkoek
of
Schikkingsvoorstel
trio van kreeften-crème brûlée,
kreeftenmousse en een
kleine salade van rivierkreeft en appel
of
Snelheidslimiet
wijngaardslakken op onze manier:
in kruidenboter en gegratineerd met
blauwe kaas
of
Linke soep
linzen-kokossoep met citroengrashummus
-----------------------Topcrimineel
gegrilde biefstuk van het Waards rund
met roerbakgroenten en
romige pepersaus
of
Smokkelwaar
pittige bierstoof met rundvlees en
chorizo, geserveerd met
aardappelpuree en geroosterde
puntpaprika
of
Gluiperd
doradefilet met gemarineerde bietjes en
witte wijnsaus met mosterd en dille
of
Burgerplicht
boerenkoolburger met saus van
gefermenteerde knoflook
en chimichurri salsa
-----------------------Hartig woordje
kaasbordje met vijgenbrood
of
Lik op stuk
veganistische kokos-custard taartjes
met lychee-ijs
of
Zoete wraak
trifle van crème van gebakken banaan,
chocolademousse,
gezouten karamelschuim en chocolade
crunch

Proeftijd
proeverij van koude voorgerechtjes
-----------------------Uit de schulp gekropen
coquilles met roodlof,
citrusmascarpone en uien-crumble
-----------------------Piraterij
tonijnfilet met zwarte pasta,
peterselie, rode peper,
sjalot en gembermascarpone
of
‘Steak’penningen
picanha-steak (staartstuk van het
Waards rund) met groene asperges,
gepofte tomaatjes, chimichurri en
truffeljus
-----------------------Hartig woordje
diverse soorten kaas met
vijgencompote en vijgenbrood
of
Zoete wraak
trifle van crème van gebakken
banaan, chocolademousse,
gezouten karamelschuim en
chocolade crunch

Kaiserstraat 7 - Leiden
-----------------------verbodentoegang.nl
restaurant@verbodentoegang.nl
-----------------------tel. 071-5143388

