VERS GEBAKKEN CROISSANTS
SARDINES LA PERLE DES DIEUX v.a.		

Tot 15:00 uur te bestellen

19,50

NOORDZEEKRAB, mango en avocado 		
CARPACCIO, truffel, pesto en Parmezaan 		
PATA NEGRA, ei, truffel en Parmezaan 		
TRUFFELEI SALADE, Parmezaan en pickels 		

Geserveerd op toast met tomaat
Keuze uit: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

12,50
12,50
12,50
8,50

PETITES ENTRÉES

PATA NEGRA		18,50

HUÎTRES GILLARDEAU NR.4

Spaanse ham van het Iberico varken, 24 maanden gerijpt

Per stuk of per 6 stuks

5,00 / 25,00

Oester(s) geserveerd met citroen en sjalotten vinaigrette

PIZZA PATA NEGRA

16,50

Huisgemaakte pizza met Pata Negra, truffel en Parmezaan

HUÎTRES FINES CLAIRE NR.3

3,50 / 19,00

Per stuk of per 6 stuks

MINI CROQUETTES DE CREVETTES per 6 stuks

16,50

Oester(s) geserveerd met citroen en sjalotten vinaigrette

Kleine garnalenkroketjes met remoulade en citroen

SPÉCIAL ASPERGES per 3 stuks		

15,00

Gegrilde witte asperges met een huisgemaakte crème

PAIN BRIOCHE MAISON
Huisgemaakt briochebreekbrood met truffelmayonaise en
gezouten roomboter uit de Ardennen

van Parmezaan, truffel en Pata negra

ENTRÉES

SOUPE ADAM CURRY

4,50 / 7,50

Klein / groot
Romige kerriesoep met appel

SALADE VÉGÉTARIEN

PÂTÉ DE FOIE DE CANARD

18,50

Groene salade met gegrilde witte asperges,

Noordzeekrab met krokante mango,

uienmarmelade en huisgemaakte

avocado en limoen

SAUMON FUMÉ		

CEVICHE DE BAR

16,50

gepocheerd hoeve ei, truffel en Parmezaan

Ceviche van zeebaarsfilet met een frisse

STEAK TARTARE

avocado en bataat

Tartaar van rauwe biefstuk met

16,50

Gerookte zalm met gegrilde toast,

TRIO DE CREVETTES

19,50

Proeverij van Hollandse garnalen,

TATAKI DE THON

pittig, zuur en ei

17,50

citroen en aiolï

vinaigrette van citrus en tropisch fruit,

13,50

CRABE ET AVOCAT

Eendenleverpaté met
brioche broodjes

15,00

7,50

17,50

Tataki van tonijn met knapperige

2 mini garnalen kroketjes, garnalen cocktail
en een huisgemaakte romige bisque

groentjes, dashi en keffirlime

PLATS PRINCIPAUX
LES PÂTES VÉGÉTARIENNES

Gevulde pasta met ricotta, spinazie,
witte asperges en Parmezaan
SUPPLEMENT PATA NEGRA

STEAK TARTARE PRÉPARÉ

21,50

4,50
19,50

Tartaar van rauwe biefstuk met
pittig, zuur en ei geserveerd
met pommes frites

POULET FUMÉ LABEL ROUGE

SPÉCIALITÉS
CHÂTEAU BRIAND

Noordzeekrab, Hollandse garnaaltjes en gerookte
48,50 pp

Malse ossenhaas 650 gram per 2 personen.
Geserveerd met seizoensgroenten, salade,
(45 min. bereidingstijd)

24,50

SOLE MEUNIERRE

42,50

Op de graat gebakken hele zeetong 500 gram
geserveerd met haricots verts, remoulade
en pommes frites

25,50

STEAK “MONSIEUR”

27,50

Grietfilet van de grill met frisse
voorjaarsgroentjes geserveerd
met een schuim van Hollandse garnalen

Steak van de grill, beurre noisette truffel,
brie de meaux en pommes frites
29,50

met peper of truffelsaus

DESSERTS
4,50

Frans stokbrood met boter uit de Ardennen
Supplément truffelmayonaise

0,75

SALADE VERTE

4,75

Groene salade zonder poespas

Friet met échte Belgische mayonaise

FILET DE BARBUE

Malse ossenhaas en pommes frites

SUPPLÉMENT GARNITURE

POMMES FRITES

zalm geserveerd met cocktailsaus en citroen

FILET DE BOEUF

22,50

Slibtong 2 st. met haricots verts,
remoulade en pommes frites

BAGUETTE ET BEURRE FRAIS

19,50

Maaltijdsalade royaal belegd met

À la minute bereidde Hollandaise en pommes frites

Licht gerookte Franse boerderij kip met
witte asperges, voorjaarsgroentjes en
een saus van vadouvan

PETITE SOLE

SALADE DE POISSON

MOULLEUX AU CHOCOLAT

9,50

FRAISES MARINEÉ

9,50

Lopend chocoladetaartje met vanille roomijs

Gemarineerde aardbeitjes vers van de boer,
met schuim van vanille en vanille roomijs

ASSORTIMENT DE FROMAGES
4,00

14,50

Selectie van de chef, 5 kazen met bijpassend garnituur

SPÉCIAL CAFÉ

Koffie met Ierse whisky en half geslagen room,
deze koffie wordt aan tafel voor u bereidt

8,50

Dé Franse bistro gelegen op de “Kleine Berg” in hartje Eindhoven.
Onze keuken serveert klassiekers zoals je die in de mooie pitoreske zaakjes van Parijs vindt.
Volg ons ook op Social media @lecozyeindhoven

Mocht u met de auto zijn en toch willen genieten van een lekker wijntje, laat u én uw auto dan naar huis
brengen door de service van WIJRIJDEN. Voor meer informatie, vraag het onze medewerkers.

