
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOGER BEROEP €33 

3 GANGEN 

Vluchtweg 
gerookte eendenborstcompote, gepofte 

bietjes, bietenchips en hazelnoten 
of 

Cybercrime 
zalmrilette met wasabi kroepoek, wakame 

en mierikswortelmayonaise 
of 

Complottheorieën 
langzaam gegaard buikspek en gerookte 
heilbot met misocrème en misoschuim 

of 
Grondig onderzoek 

soep van knolselderij met bleekselderij en 
een mascarpone van bladselderij 

------------------------ 
Topcrimineel 

gegrilde biefstuk van het Waards rund 
met roerbakgroenten en  

romige pepersaus 
of 

Smokkelwaar 
Winters bierstoofpotje met aardappel- 
preitaart en gekarameliseerde witlof 

of 
Verhitte discussie 

gamba’s afgeblust met pittige knoflook- 
tomatenroom met ui en sperziebonen, 

geserveerd met focaccia 
of 

Witwaspraktijken 
zwarte bonenburger met babi pangang 

van schorseneren, little gem en 
sojamayonaise op briochebrood 

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

kaasbordje met vijgenbrood 
of 

Zoete wraak 
bitterkoekjesmousse met 

abrikozencompote en kaneel roomijs 
of 

Bezwaar 
terrine van chocolade en zoete 
aardappelfriet, kokosrasp, zoete 

aardappelschuim en ijs van kokos 
 

IN CASSATIE €42,50 
4 GANGEN 

Proeftijd 
proeverij van koude voorgerechtjes 

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

wijngaardslakken op onze manier: 
in kruidenboter en gegratineerd met 

blauwe kaas 
of 

Halve maatregelen 
gamba’s met buikspek, groene 
asperge en winterpeencrème 

------------------------ 
Drooglegging 

rogvleugelfilet met riso pasta, gepofte 
cherrytomaat, groene asperge en 

schaaldierensaus  
of 

Criminele orgaanisatie 
gestoofde kalfswang met krokant 

gebakken kalfszwezerik en gerookte 
hutspot 

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

diverse soorten kaas met 
vijgencompote en vijgenbrood  

of 
Bezwaar 

terrine van chocolade en zoete 
aardappelfriet, kokosrasp, zoete 

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 

truffelmayonaise  
of 

Koud kunstje 
gemarineerde linzen en 

paddenstoelen met cranberries en 
geitenkaasmousse 
------------------------ 

Smokkelwaar 
Winters bierstoofpotje met 

aardappel- preitaart en 
gekarameliseerde witlof 

of 
Borgtocht 

skreifilet met broodkruimkorst met 
een vleugje kaneel, winterpeencrème 

en winterpeenlinten 
of 

Onterecht vast 
Hollandse groentetaart met broccoli, 
bloemkool, prei, courgette, rode biet 

en andijvie met haverroom, 
hazelnoten en courgettelinten 

------------------------ 
Beslag 

carrotcake met walnotencrumble en 
sinaasappelijs 

of 
Brandgevaar 

crème brûlée van witte chocolade 
met ijs  

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

verbodentoegang.nl 
restaurant@verbodentoegang.nl 

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

 
 

 

 

 
 
 

 


