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
pestomayonaise
of
In beslag nemen
geitenkaas cheesecake met
bietengel en bietensalade
-----------------------Er een potje van maken
lamsstoofpot met zoete
aardappel, courgette en
cherrytomaatjes
of
Zeerover
heilbot met antiboise, saffraan
kroepoek en saffraanmayonaise
of
Drugskartel
doperwten-maisburger met
Mexicaanse tomatensalsa en
tomaten mascarpone
-----------------------Bouwfraude
trifle van Oreo met compote van
rood fruit en chocolade yoghurt
(veganistisch)
of
Brandgevaar
crème brûlée van witte chocolade
met ananassorbetijs

Hoge raad
gebraden lamsbout, groene asperge
en aspergemousse
of
Inquisitie
trifle van rivierkreeftjes,
tomatenmascarpone, bleekselderij en
tabasco schuim
of
Burgerarrest
krabburger met zeekraal en
citroenmayonaise
of
Ontruimingsactie
broccolisoep met gepofte
auberginecrème
-----------------------Topcrimineel
gegrilde biefstuk van het Waards
rund met roerbakgroenten en
romige pepersaus
of
Pyromaan
gerookt speenvarken filet met
chorizo, spitskool en huisgemaakte
gerookte BBQ-saus
of
Bloedwraak
roodbaarsfilet met doperwten-dragon
crème, Tomberry tomaten en
kreeften-witte wijnsaus
of
Speurhond
geroosterd naanbrood met
kikkererwten, babyspinazie, feta, ui,
paprika, zongedroogde tomaten en
tzatziki (kan veganistisch)
-----------------------Hartig woordje
kaasbordje met vijgenbrood
of
Wapenkamer
mango cheesecake met
Bastognebodem en yoghurtijs
of
Alcoholpromillage
trio van limoncello panna cotta,
schuim en ijs

Proeftijd
proeverij van koude voorgerechtjes
-----------------------Burgerarrest
krabburger met zeekraal en
citroenmayonaise
-----------------------Recidive
gebakken gamba’s en coquilles met
groene asperges
en zwarte knoflookmayonaise
of
Halt
gestoofde kalfswang met
lamszwezerik, oesterzwam en
lamsoren
-----------------------Hartig woordje
diverse soorten kaas met
vijgencompote en vijgenbrood
of
Alcoholpromillage
trio van limoncello panna cotta,
schuim en ijs

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

