
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOGER BEROEP €33 
3 GANGEN 

Uitgerookt 
makreelmousse met gerookte heilbot, 

venkelsalade, gele uiensalsa en 
focacciatoast 

of 
Opsporingsambtenaar 

eendenrilette met paddenstoelentapenade, 
eekhoorntjesbroodschuim en 

cranberrygelei 
of 

Samenscholing 
lauwwarme gamba’s en buikspek met 

geroosterde bieten en gerookte 
bietencrème 

of 
Majesteitsschennis 
pompoensoep met 

eekhoorntjesbroodschuim en gegrilde king 
boleet 

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

gegrilde biefstuk van het Waards rund met 
roerbakgroenten en romige pepersaus 

of 

Vluchtgevaarlijk 

gekonfijte eendenbout met aardappel- 
preitaartje, zuurkool loempia,  

lauwwarme zuurkool en portjus 
of 

Je coust houden 
zeewolffilet met paddenstoelenkorst, 

couscous met muhammara 
en een rode peper- limoenmayonaise 

of 
Cashen 

vegan curry met zoete aardappel, paprika, 
courgette, aubergine en ui  

met cashewnoten en naanbrood 
------------------------ 
Hartig woordje 

kaasbordje met vijgenbrood 
of 

Koekje van eigen deeg 
koffie babacake met sambucaschuim, 

koffie- sambucasiroop en american cookie 
ijs 
of 

Appeltje te schillen hebben 
uit elkaar getrokken appeltaart met 
kaneelschuim, appelcompote, rum 

rozijnen, kaneel bladerdeegrollen, zoute 
karamelschotsen en groene appelijs  

IN CASSATIE €42,50 
4 GANGEN 

Proeftijd 
proeverij van koude voorgerechtjes 

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

wijngaardslakken op onze manier: 
in kruidenboter en gegratineerd met 

blauwe kaas 
of 

Te hert rijden 
hertenburger op briochebrood met 

abrikozencompote, rucola en 
dadelmayonaise 

------------------------ 
Juweelroof 

gegrilde tonijn met gebakken coquille, 
bloemkool- gefermenteerde koolcrème 

en geroosterde en gedroogde 
bloemkool  

of 
Criminele orgaanisatie 

gebakken hertenbiefstuk van de 
bovenbil met gebakken eendenlever, 

geroosterde knolselderijpuree, 
cranberrycompote en gegrilde king 

boleet 
------------------------ 
Hartig woordje 

diverse soorten kaas met 
vijgencompote en vijgenbrood  

of 
Appeltje te schillen hebben 

uit elkaar getrokken appeltaart met 
kaneelschuim, appelcompote, rum 

rozijnen, kaneel bladerdeegrollen, zoute 
karamelschotsen en groene appelijs 

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 
 

Gladjakker 
tomaten crème taartjes met 

sjalottencompote, geitenkaas- 
balsamicomousse en 

hazelnootcrumble 
------------------------ 

Het hazenpad kiezen 
hazenpeper met bokbier, 

champignons, knolselderij, prei en 
peen met kastanjepuree en 

kastanjecrème  
 

of 
 

(V)enkelband 
zeebaarsfilet met lauwwarme venkel- 

preisalade, gegrilde venkel, 
tomatencrème en tomatenmayonaise  

 
of 
 

Leidse glibber  
quiche met pompoen, Leidse kaas, 

gekarameliseerde ui en een rode kool 
salade 

------------------------ 
Comp(l)ote theorie 

trifle van pruimenmousse en compote 
van pruimen met kandijkoekcrumble 

 
of 
 

Brandgevaar 
crème brûlée van witte chocolade met 

ijs  

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

verbodentoegang.nl 
restaurant@verbodentoegang.nl 

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

 
 

 

 

 
 
 

 


