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
Smaad
mousse van Pierre Robert kaas
met pompoenpitten,
pompoenpuree en
pumpkin spice krokantjes
-----------------------Een oogje dichtknijpen
scholfilet met
eekhoorntjesbroodkorstje,
geroosterde groenten, zoete
aardappel en witte wijnsaus
of
Parels voor de zwijnen
wildzwijnhaasmedaillons met
geroosterde winterpeen, gele
winterpeen en knolselderij, met
jus van gekarameliseerde
zilveruitjes
of
De kluit belazeren
stoofpot van zwarte bonen met
tripel bier, kriel, wortel, ui en
pastinaak, geserveerd met
focaccia
-----------------------Een appeltje te schillen
appelkoek met havermoutbodem,
geserveerd met kaneelijs en
kaneelmousse
of
Brandgevaar
crème brûlée van witte chocolade
met mandarijnen sorbetijs

Vette buit
makreelrillettes met gemarineerde
bietjes, dille crumble en
gedroogde Chioggia biet
of
Huisvredebreuk
zolderspek met
paddenstoelentapenade,
balsamicostroopje en
geroosterde kingboleet
of
Burgerlijke ongehoorzaamheid
wildburgertje met rode uiencompote
en groene-mosterdmayonaise
-----------------------Topcrimineel
gegrilde biefstuk van het Waards
rund met roerbakgroenten en
romige pepersaus
of
Rooie rakker
rode poon met gestoofde paprika,
rode ui, courgette, prei, oregano
en hazelnootolie
of
Vluchtgevaarlijk
hertenstoofpot met glühwein,
stoofpeer en zoete aardappelpuree
of
Geweldpleging?
tortilla met verse vijg, blauwe kaas,
peer, balsamico en rucola
-----------------------Hartig woordje
kaasbordje met vijgenbrood
of
Verzachtende omstandigheden
trifle van stroopwafel, stoofpeer en
vanille mascarpone
of
Legitimatieplicht
koffie panna cotta met schuim van
gezouten caramel en Bailey’s ijs

Proeftijd
proeverij van koude voorgerechtjes
-----------------------Duivels dillema
gepelde gamba’s in pittige roomsaus
met brood en salade
-----------------------Rooie rakker
rode poon met gestoofde paprika,
rode ui, courgette, prei,
oregano en hazelnootolie
of
Kroongetuige
gegrilde runderbavette met gebakken
eendenlever, kingboleet,
uiencompote en truffeljus
-----------------------Hartig woordje
diverse soorten kaas met
vijgencompote en vijgenbrood
of
Verzachtende omstandigheden
trifle van stroopwafel, stoofpeer en
vanille mascarpone

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

