NES LA PERLE DES DIEUX v.a. 19,50

MINI CROQUETTES DE CREVE

Geserveerd op toast met tomaat

Kleine garnalenkroketjes met remoulad
per 4 stuks geserveerd

uit: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
NIEUW 2021!!!

PETITES ENTRÉES

PETITES ENTRÉES

SARDIENTJES LA PERLE DES DIEUX

EGRA

v.a. €19,50
geserveerd op toast met tomaat 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021

18,50

NEGRA
80 80
GRAM
am van hetPATA
Iberico
varken
gram, 24 maanden gerijpt

€ 18,50

Spaanse ham van het iberico varken

PIZZA PATA NEGRA
ATA NEGRA

€ 16,50
16,50

huisgemaakte pizza met pata negra, truffel en parmezaan

akte pizza met Pata Negra, truffel en Parmezaan

A ITALIENNE

HUÎTRES GILLARDEAU NO 4
p st. €5,- per half dozijn € 25,00
franse gillardeau oester met sjalotten vinaigrette en citroen

HUÎTRES GILLARDEAU NR.4

TOAST
GRILLES
€ 5,00
Per stuk
of per 6 stuks
vers gegrild stokbrood met aïoli per 4 stuks
Oester(s) geserveerd met citroen en sjalotten vinaigrette
BAQUETTE ET BEURRE
€ 4,50

14,50

urrata van buffelmelk met Aceto balsamico en
e olijfolie geserveerd met gegrild toast
PETIT STEAK TARTAAR

TOASTS GRILLÉS À L’AÏOLI per 4 stuks

€ 14,50

CRABE ET AVOCAT

BURRATA ET TOMATE

SAUMON FUMÉ

romige buffel mozzarella met tomaat,
aceto balsamico en gegrild stokbrood

€ 16,50

pergesoep TRIO
met DE
asperge,
CREVETTES
proeverij van Hollandse garnalen kroket,
s en vadouvan

D’ASPERGES

ENTRÉES

CROQUETTES AUX CREVETTES

€ 14,50

€ 16,50

17,50

SAUMON FUMÉ

e salade met witte asperges,
vocado, gepocheerd ei
essing van kerrie

16,50

PLATS PRINCIPAUX

Gerookte zalm met gegrild toast,
citroen en aïoli

GRAND STEAK TARTARE

klassiek geserveerde steak tartaar14,50
met
ARTARE PETIT

SOLE
PETIT
TRIO kleine
DE noordzeetong
CREVETTES
2 stuks

€ 21,50

€ 24,50

Proeverij
van
Hollandse
garnalen,
op de
graat
gebakken, remoulade
en
pommes
frites
2 mini garnalen kroketjes, garnalen cocktail

pommes frites en mayonaise

n rauwe biefstuk met
en ei
STEAK “MONSIEUR”

SPÉCIALITÉS DU C

PÂTÉ DE FOIE DE CAN

groentjes, dashi en keffirlime

16,50

€ 29,50

pure angus steak 120 dagen graangevoerd
met gesmolten brie de meaux, beurre noisette
met truffel en pommes frites

en eenTURBOT
huisgemaakte
SUR L’OS romige bisque

2 st. € 16,50

de echte garnalen kroketten geserveerd
met citroen en remoulade

€ 19,50
en warme geitenkaas
Tataki canteloupe
van tonijnmeloen,
met knapperige

romige bisque en garnalencocktail

€ 24,50

halve kreeft van de grill geserveerd
met salade en aioli

€MELON
ET JAMBON
TATAKI
DE THON
dun gesneden ham geserveerd met

5,00 / 8,50

SALADE DE HOMARD

€ 17,50

salade van noordzeekrab met krokante
mango, avocado en limoen

SOUPE AU CURRY
klein € 4,75 - groot € 8,00
romige kerrie soep met frisse appel

D’ASPERGES

Per stuk of per 6 stuks
Oester(s) geserveerd met citroen en sjalotten vinaigrette

ENTRÉES Vers gegrild toast geserveerd met huisgemaakte aïoli

klassiek geserveerde steak tartaar

koud gerookte zalm met gegrild stokbrood
en aïoli

HUÎTRES FINES DE CLAIRE NR.3

Frans stokbrood met boter uit de ardennen

€ 36,50 pp

tarbot op de graat gebakken in roomboter
voor 2 personen, geserveerd met verse
zomertruffel, pommes frites en salade

Eendenleverpaté met uienmar
en huisgemaakte brioche bro
18,50

CRABE ET AVOCA

Noordzeekrab
met krokante m
RAVIOLIS A LA RICOTTA
€ 21,50
19,50
ravioli gevuld met ricotta en spinazie, avocado en limoen
groene groentjes en verse parmezaan
17,50
MOULES AUX CURRY

€ 21,50

gestoofde mosselen in licht pittige curry saus
met pommes frites

PLATS PRINCIPAUX

STEAK DU GRILL
€ 27,50
pure angus steak van de grill, pommes frites met
truffel of pepersaus

ES VÉGÉTARIENNES

21,50

egetarische pasta met ricotta,
itte asperges, groene groentjes,
n en basilicum

CHATEAU BRIAND

SPÉCIALITÉS

CHÂTEAUBRIAND 48,50 p.p.

haricots verts

ARTARE GRAND

21,50
POMMES FRITES
n rauwe biefstuk
met pittig,
friet met echte Belgische mayonaise
geserveerd met pommes frites

DE POISSON

ade royaal belegd met
rab, Hollandse garnaaltjes,

22,50

PETITE SOLE

Slibtong 2 stuks op de graat gebakken
met haricots verts, remoulade en
pommes frites

(45 min. bereidingstijd)
Malse ossenhaas van 600 gram van de grill.
Geserveerd met saus naar keuze, seizoensgroentjes,
FILET DE CABILLAUD ET MOULL
groene salade en pommes frites
Op de huid gebakken €kabeljauw
ASSORTIMENT AUX FROMAGES
14,50
€ 4,75
(per 2 personen te bestellen)
assortiment van 4 kazen met garnituur
met gestoofde mosseltjes en
“MONSIEUR”
29,50 AU CHOCOLATschuim van Hollandse garnalen
MOULLEUX
€ 9,50
€STEAK
4,75

SUPPLÉMENT
ES PATA NEGRA
24,50GARNITURE

asta met ricotta,
gegrilde
SALADE
VERTE
groene
salade
rges, groene groentjes,met mosterd vinaigrette
n en basilicum
HARICOTS VERTS

€ 48,50 pp

650 gram malse ossenhaas van de grill
met pommes frites, haricots verts en salade,
peper of truffelsaus naar keuze

DESSERTS

chocolade taartje met vanille roomijs
Pure Angus steak 120 dagenlopend
graangevoerd
STEAK DU GRILL € 9,50
van de grill, truffel beurre
noisette,
FRUITS
ROUGES
€ 4,50
brie de meaux en pommes
frites
vers rood
fruit met vanille roomijs Pure Angus steak 120 dagen graangev
van de grill, pommes frites geserveerd
met peper of truffelsaus
DORADE ROYAL 24,50
Op de graat gebakken hele dorade
FILET DE BOEUF
geserveerd met citroen, pommes frites
Malse ossenhaas en pommes frites

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

LE COZY PREMIER ÉTAGE
Wij hebben een mooie sfeervolle ruimte op de
eerste etage, deze ruimte is ideaal voor o.a.:
• zakelijke diners
• vergaderingen
• feesten
• partijen
• prive diners
• walking diners
• 12 tot +/- 40 personen
Deze ruimte bevat een dakterras en een eigen bar.
Voor meer informatie, vraag het onze
medewerkers

EN DE WINAAR IS...
Le Cozy is in 2021 genomineerd om deel te nemen aan een horeca
wedstrijd, namelijk het fijnste Franse restaurant van Nederland.
Wij kunnen u met trots vertellen dat wij de EERSTE PLAATS hebben behaald van de vakjury award
en dat we door onze gasten beoordeeld zijn met een gemiddelde van een 9.5!!!
Wij willen al onze gasten hartelijk danken voor het stemmen.
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.

