
Soepen Geserveerd met brood & kruidenboter 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Tomatensoep, met een pesto bruchetta                    €6,00     
Mediterraanse  vissoep, rijkelijk gevuld met diverse soorten vis                            €8,50  
Franse mosterdsoep, gevuld met gerookte zalm snippers                   €6,00  

Broodspecialiteiten uit de oven 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Al ons brood wordt iedere dag vers geleverd door bakker de gier. 
Open belegd brood, keuze uit bruin of wit 

Brie, met bacon & honing                 €8,50 
Beenham, met paddenstoel, uien & chutney                                                           €8,25 
Mozzarella, met tomaat ,pesto ,pijnboompitten & rucola     €8,50 
Geitenkaas met appel & notenpesto                              €8,50 

Broodgerechten 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Open belegd brood, keuze uit bruin of wit, belegd met sla, Komkommer & tomaat 
Tuna, huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes & rucola          €7,50 
jonge kaas                    €6,50 
Kip teriyaki, met wok groenten in Teriyaki saus                 €9,50 
Aziatische Beef, met wok groenten & oosterse saus                                              €9,50 
Gezond, met ham/kaas, eiersalade , ananas, sla & tomaat                                 €8,50 
Carpaccio, van ossenhaas met groene pesto pijnboompitten, geraspte kaas & truffelmayo €9,00 
Gerookte zalm, met honingmosterd, uienringen & rucola                                     €9,50 
Gegrilde tonijn, verse tonijnfilet met wakame & sojamayonaise                                    €10,00 
La Courtje: kopje soep, bruin brood met ham/kaas, gebakken ei + Oma Bobs  kroket               €10,50 

Oma Bobs croquetten 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 Garnalen croquetten met brood                                              €10,75 
2 Kalfsvlees croquetten met brood                                             €9,75 
2 Rundvlees croquetten met brood                                           €9,00                             

• Met friet + € 1,00 

 Lunchspecialiteiten 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Club-sandwich gerookte zalm & honingmosterd dressing                                    €10,25 
Club-sandwich uitgebakken spek & pulled chicken                                        €9,00     
Club-sandwich vis gerookte zalm & tonijnsalade         €10,00 
Club-sandwich pikant, met gekruid gehakt en chilimayonaise                  €9,00 
Hamburger rund, met spek, kaas, sla en friet                    €9,00 
Hamburger kip, met kaas, sla en friet        €9,00 

Omeletten, geserveerd met 2 sneetjes bruin brood 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Boeren, ham, champignon, ui & paprika       €9,00 
La Cour, black tiger gamba’s met taugé & prei, afgeblust met een     €10,00 
oosterse chilisaus 
Italiaanse Omelet, met mozzarella, parmaham, pesto & tomaat                 €9,25 
Vega Omelet, met seizoens groenten        €9,00 



Uitsmijters 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Geserveerd met 2 sneetjes brood en 3 eieren 
Ham en of kaas          €8,50 
Spek            €8,50 
Deluxe, ham, parmaham & spek        €10,25 
La Cour, ham , kaas & spek (3 sneetjes brood)       €9,50 
Boeren, ham, kaas, champignons & tomaat       €9,25 

Maaltijdsalades 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Tuna            €15,25 
Gegrilde tonijnfilet met soja mayonaise & sesamzaadjes  
Gamba            €15,75 
Black tiger gamba’s op oosterse wijze met verschillende  
wok groente & sesamzaad 
Vissalade            €15,75 
Met tonijn, gerookte zalm, verse zalm & gamba’s,  
met huisgemaakte mosterdhoningdressing 
Carpaccio salade          €14,00 
Van dun gesneden ossenhaas met groene pesto ,pijnboompitten,  
Old Amsterdam & truffelmayonaise 
Geitenkaas            €14,25 
Met appel, noten & appelstroop dressing 

Warme lunchgerechten 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Kipsaté, kipfilet met satésaus, sla & frites        €14,75 
Saté van de haas, gemarineerde varkenshaas, met satésaus,  
atjar & kroepoek          €17,75  
Lendebiefstuk, met pepersaus, sla & frites                                                            €19,75 

Pasta’s Keuze uit Linguine of penne 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Di Pesce ,  diverse soorten vis, gamba’s, ui, prei & knoflook , met    €15,75 
julienne groenten & kreeftensaus 
Carbonara , met bacon, ham, ui, prei & champignons in een                €14,00 
Italiaanse roomsaus 
Pasta kip, verse kip met champignon roomsaus                   €14,25 
Pasta Gamba, traditioneel Italiaanse pasta, met gamba & kreeftensaus    €16,50 

 

www.brasserielacour.nl    vind ons ook op 
________________________________________________________________________________________________________________________ 



 Triple Tosti’s 
Tosti Ham kaas   €5,50   Tosti brie & spek  €6,50 

Jong belegen kaas &  yorkham met ketchup      Brie & uitgebakken spek met biologische honing 

Tosti Ham kaas/ei  €6,00    Tosti geit  €6,75 
Jong belegen kaas & yorkham met een                             Geitenkaas, appel & notenpesto met appelstroop 
Gebakken ei 

Tosti kaas  €5,00    Tosti Zalm  €7,00 
Jong belegen kaas, tomaat & uien                          gerookte Zalm met 
honingmosterdsaus 

      Tosti mozarella €6,00              Tosti Hawai  €6,00 
Verse mozarella, tomaat & groene pesto                              Jong belegen kaas, yorkham & ananas 
Met tomaat tapenade  

  


