DE SMAAK VAN LE COZY BIJ U THUIS
VRIJDAG EN ZATERDAG WEEK 11,12 & 1E EN 2E PAASDAG

VOORGERECHTJES

THUISBEZORGD & TAKE AWAY

Makkelijk en snel thuis op tafel te zetten

BRIOCHE BREEKBROOD 5,00

Huisgemaakt luchtig brioche breekbrood geserveerd
met gezouten roomboter en truffelmayonaise

OESTERS FINES DE CLAIRE 16,00

6 stuks oesters à la minute opengestoken op crushed ice,
geserveerd met sjalotten vinaigrette en citroen

SNACK ATTACK BOX
PAAS SPECIAL
Een unieke smaakbeleving voor
bij u thuis op tafel!

COZY´S PIZZA PATA NEGRA 12,50

Complete Snack attack box om samen te delen
Incl. een fles huiswijn naar keuze
Le Cozy’s Spotify playlist

ASPERGESOEP 7,50

OM MEE TE STARTEN
Gevulde olijfjes en licht pittige wasabicrackers

1/2 KREEFT MET ASPERGES 19,50

VOORGERECHTJES
Huisgemaakt luchtig brioche breekbrood
met gezouten roomboter en truffelmayonaise

Huisgemaakte pizza rijkelijk belegd met Pata negra,
truffel en Parmezaan
Romige soep van witte asperges met ei, slagersham en
peterselie
1/2 gegrilde kreeft geserveerd met een crunchy
salade, witte asperges, truffel en Parmezaan

SMOKED SALMON “CLASSIC” 12,50
Gerookte zalm met pickles en citroen

TARTARE DE THON 14,50

Tartaar van verse tonijn met avocado, frisse komkommer,
wakame en zeste van limoen

STEAK TARTARE “NEW STYLE” 14,50

Verse tartaar van Hollands rund met een creme van
truffel en gerookte oude kaas, gegrilde witte asperges en
mizuna

COZY’S VOORJAARS PATÉ 12,50

Huisgemaakte paté met pistache en truffel geserveerd
met bijpassend garnituur

COZY’S 10 MINUTE MEALS

Per gerecht verpakt in 1 bakje, hierdoor binnen
10 minuten vanuit uw oven thuis op tafel te zetten

FILET DE BOEUF “FRENCH STYLE” 22,50

Botermalse ossenhaas van de grill geserveerd met
eendenlever, witte asperges van de grill met een
jus van Port en sjalotjes

MORUE AUX MOULES 22,50

Dagverse kabeljauw met groene kruiden, vers
gestoofde mosseltjes, geserveerd met bijpassend
garnituur en een beurre blanc saus

Gevuld eitje met Pata negra
Tartaar van tonijn met avocado en limoen
Asperge veloute met gerookte paling
+ 3 verrassing gerechtjes
HOOFDGERECHT
Wellington van Ibericohaas geserveerd met
bijpassend voorjaars garnituur en
een jus van Port en sjalotjes
NAGERECHT
Geheel in de stijl van pasen
met chocolade en advocaat
38,50 p.p.
(vanaf 2 personen te bestellen)

NAGERECHT

CHOCOLAT 6,50
Huisgemaakte chocolade brownie
met chocolademousse

Kijk voor meer informatie op onze website www.lecozy.nl
Bestellen kan telefonisch via 040-78 51 543. Of makkelijk
en snel via www.bistroo.nl/eindhoven/restaurants/le-cozy/
Kleine Berg 18, 5611 JV Eindhoven

