
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOGER BEROEP €33 

3 GANGEN 

Uitroken 
huisgerookte kippendijen met maiscrème, 
geroosterde baby mais, pittige popcorn, 

jalapeño en rode wijndressing 
of 

Groot gevaar 
filet americain van tonijn met Waardse 
runder rosbief, gefrituurde kappertjes, 

brioche toast en grove mosterdmayonaise 
of 

Burgerrecht 
krabburgertje met zeekraal en 

citrusmayonaise 
of 

Opgekropte woede 
kropsla soep met ras el hanout 

mascarpone 
------------------------ 

Topcrimineel 
gegrilde biefstuk van het Waards rund met 

roerbakgroenten en romige pepersaus 
of 

Samenscholing 

langzaam gegaard buikspek met 
appelstroop, gebakken gamba’s en  

een pittige ratatouille met kikkererwten 
of 

Steekpenning 
heilbotfilet met zwarte olijvenkorst, 
scheermesjes met salsa van munt,  

rode ui en tomaat met witte wijn 
limoensaus 

of 
Opgepot 

stoofpotje van rode linzen, ui, paprika, 
tomaten, aubergine, courgette en feta, 

geserveerd met focaccia en een 
gebakken eitje 

------------------------ 
Hartig woordje 

kaasbordje met vijgenbrood 
of 

Appèl 
frambozen crème taartjes met groene 

appeltjesijs en frambozengel 
of 

Bezwaar 
mango cheesecake met Bastognekoek 

bodem en yoghurtijs 
 

IN CASSATIE €42,50 
4 GANGEN 

Proeftijd 
proeverij van koude voorgerechtjes 

------------------------ 
Snelheidslimiet 

wijngaardslakken op onze manier: 
in kruidenboter en gegratineerd met 

blauwe kaas 
of 

Burgerrecht 
krabburger met zeekraal en 

citrusmayonaise 
------------------------ 

Juweelroof 
gegrilde tonijn met gebakken coquille 
met kreeftenmayonaise en crème van 

groene asperge  
of 

Kroongetuige 
gegrilde bavette van het Waards rund 
met krokant gebakken kalfszwezerik, 

groene asperges en zwarte 
knoflookmayonaise 
------------------------ 
Hartig woordje 

diverse soorten kaas met 
vijgencompote en vijgenbrood  

of 
Bezwaar 

mango cheesecake met 
Bastognekoek bodem en yoghurtijs 
aardappelschuim en ijs van kokos 

KOMEN ETEN MET EEN GROEP 

Wij beschikken over een ruimte waar gezelschappen tot maximaal 27 personen apart kunnen dineren. Van zondag t/m 

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 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 €28,50 
3 GANGEN 

Rode kaart 
carpaccio van runderhaas met pitten, 
uitgebakken spekjes, Parmezaanse 

kaas en zongedroogde 
tomatenmayonaise  

of 
Opgeklopt verhaal 

geitenkaasmousse met lintensalade 
van wortel en courgette met een 

crème van bieten, bietenspekjes en 
hazelnoten  

------------------------ 
Jeugddelinquent 

kalfsstoofpotje met zoete aardappel, 
cherrytomaat, bosui, doperwten en 

een gerookte knoflook- 
doperwtenpuree 

of 
Ophanging 

kabeljauw met quinoa spaghetti, 
gerookte bietencrème, gewokte 
spitskool en mango- papajasaus 

of 
Boontje komt om zijn loontje 

quiche van tuinbonen, doperwten, 
groene asperges, oesterzwam en 

Parmezaanse kaas met een 
eekhoorntjesbroodsaus en compote 

van rode ui 
------------------------ 

Omgekeerde bewijslast 
vegan rabarber tarte tatin met 

rabarber compote, 
vlierbessenschuim en frambozenijs 

of 
Brandgevaar 

crème brûlée van witte chocolade 
met ijs  

Kaiserstraat 7 - Leiden 
------------------------ 

verbodentoegang.nl 
restaurant@verbodentoegang.nl 

------------------------ 
tel. 071-5143388 

 
 

 

 

 
 
 

 


