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
Plofkraak
Geitenkaasmousse met gepofte
bietjes en een walnoten crumble
-----------------------Undercover
Ovengegaarde scholfilet met een
harissa- kaaskorst, geserveerd
met zomerse groente
of
Steekpenning
Citroengrasspies met
gemarineerde Waardse
kippendijen, watermeloensalsa,
spitskool en rozemarijncitroenmayonaise
of
Internationaal recht
Stoofpotje van kikkererwten,
cherrytomaten, aardappel en
courgette, geserveerd met
focaccia
-----------------------Legitimatieplicht
rum panna cotta met muntschuim,
limoenijs en rietsuiker krokantjes
of
Brandgevaar
crème brûlée van witte chocolade

Rode kaart
carpaccio van runderhaas met pitten,
uitgebakken spekjes,
Parmezaanse kaas en pestomayonaise
of
Onderduiken
zalm gemarineerd in sinaasappel en
wodka met filet americain van zalm,
gemberschuim en een broodkrokantje
of
Oproerkraaiers
in de schelp gebakken mosselen met
zeekraal, afgeblust met knoflookroom
of
In de soep lopen
doperwten- dragonsoep met
geitenkaasmousse
-----------------------Topcrimineel
gegrilde biefstuk van het Waards rund
met roerbakgroenten en
romige pepersaus
of
Schikkingsvoorstel
iberico buikspek met baby pulpo, gegrilde
broccoli, mini mais en gefermenteerde
zwarte knoflookmayonaise
of
Achter het net vissen
gegrilde tonijn met gebakken coquilles,
gegrilde mini paksoi en sojamayonaise
of
Opgestapeld bewijs
doperwten- rucolaburger met
watermeloensalsa en muntmascarpone
-----------------------Hartig woordje
kaasbordje met vijgenbrood
of
Kanonskogel
een trio van watermeloen bestaande uit
soep, mousse en ijs (vegan)
of
Rijverbod
aardbeien romanov: gemarineerde
aardbeien met vanille ijs en een
slagroomsaus van luchtig opgeklopte
aardbeienroom en wodka

Proeftijd
proeverij van koude voorgerechtjes
-----------------------Oproerkraaiers
in de schelp gebakken mosselen met
zeekraal, afgeblust met knoflookroom
-----------------------Achter het net vissen
gegrilde tonijn met gebakken
coquilles, gegrilde mini paksoi en
sojamayonaise
of
Kroongetuige
gegrilde bavette met kalfszwezerik,
zoete aardappel crème, groene
asperge en paddenstoelen tapenade
-----------------------Hartig woordje
diverse soorten kaas met
vijgencompote en vijgenbrood
of
Rijverbod
aardbeien romanov: gemarineerde
aardbeien met vanille ijs en een
slagroomsaus van luchtig opgeklopte
aardbeienroom en wodka

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

