
T 010 - 231 04 61
Nieuwe Langeweg 21 • 3194 DC Hoogvliet

www.lacocotte.nl

NIEUWE WEBSHOP



VOOR IN DE 
MIDDAG

LUXE SANDWICH

Clubsandwich 7.5
Toast · kip · ijsbergsla · tomaat · spek · ei · mayonaise 

 

Caprese    6.5
Ciabatta · mozzarella · zongedroogde tomaat

basilicum · knoflookolie  

 

Gerookte zalm   8.5
Rustieke bol · gerookte zalm · ei · truffel 

 

Vitello tonato   8 
Italiaanse bol · kalfsrosbief · tonijn mayonaise  

 

Serrano ham · geitenkaas   8.5
Ciabatta · serrano ham · geitenkaas · honing · pecan 

Langzaam gegaarde runderrib   8.5
Speltbol · runderrib · truffel · Parmazaan · rucola

Katsu sando (Japanse sandwich)   8
Sandwich · krokante kip · wasabi · sando saus · witte kool

Katsu sando (Japanse sandwich)    8
Sandwich · ei · wasabi · sando saus · witte kool 

Kip speciaal (warm)  7
Bakkersbol · gegrilde kip · tomaat · mayonaise · chilisaus   

 

Pikante kip (warm) 7.5
Pistolet · pikante kip · groenten 

 

Spinata romana (warm) 8
Olijvenbrood · brie · zongedroogde groenten · pesto

Turkse pizza La Cocotte (warm)   8.5
Kippendijenfilet · ijsbergsla · gemarineerde tomaat

knoflook · sambal

BELEGD BROODJE
 

Kies een witte of bruine bakkersbol.

Belegen kaas  2.6

Oude kaas  2.8

Brie  3.2

Boerenham 2.6

Ardenneham 2.8

Kipfilet	 2.5

Fricandeau 2.6

Rosbief 2.8

Tartaar 3.2

Tartaar speciaal 3.9



Filet American 3.9

Filet American speciaal 4.1

Gezond kaas  3.3
Kaas · ei · tomaat · komkommer · sla 

 

Gezond ham en kaas 3.8
Kaas · ham · ei · tomaat · komkommer · sla 

 

Ei · tomaat · mayonaise  3.3

Eiersalade  3.2

Tonijnsalade 3.7

Kipsalade 3.7

Krabsalade 3.7

Avocado salade  4

Gerookte zalm 6

Carpaccio 6

Liever een witte of bruine pistolet? + 0.5

Liever een ciabatta, triangel, Italiaanse bol, 

speltbol of rustieke bol? + 1

EI

Wil je een witte of bruine bakkersbol bij je ei? 

Of wiI je liever een witte of bruine pistolet? + 0.5 

Gekookt ei  1.7

Gebakken ei  2.5

Gebakken ei · spek 3.25

Wil je wit of bruin boerenbrood bij je omelet of uitsmijter? 

Omelet naturel  6.5

Omelet champignons  8

Boerenomelet   8.5
Spek · aardappel · diverse groenten

Ook  vegatarisch mogelijk!

Uitsmijter naturel  6.75

Uitsmijter kaas  7.25

Uitsmijter ham · kaas 7.75

Uitsmijter ham · kaas · spek 8.25

Uitsmijter speciaal 7.9

Italiaanse uitsmijter 7.75
Focacciabrood · rauwe ham · pesto

tomaat · mozzarella

LUNCHBOXEN

Snel en gemakkelijk!
Zou je graag een lunch willen bestellen, maar 
ontbreekt het je aan tijd? Kies dan uit onze 
gevarieerde lunchboxen en wij regelen de rest, 
snel en gemakkelijk. 

Halve luxe box  9.5 
1 zachte bakkersbol met kaas 

1 pistolet met huisgemaakte salade of vleeswaren 

1 puntje clubsandwich 

 

Luxe box in the mix 11
1 zachte bakkersbol met kaas 

1 pistolet of luxe broodje met huisgemaakte salade of 

vleeswaren 

1 puntje clubsandwich of halve wrap gerookte zalm 

(kruiden crème fraiche · rucola) 

Sandwich wrap box 12
1 puntje clubsandwich

1 puntje kaassandwich

Halve vegetarische eierwrap (geitenkaassalade)

Halve wrap gerookte zalm (kruiden crème fraiche · rucola) 

Veggie healthy box 13
Halve vegetarische eierwrap (geitenkaassalade)

1 veggie sandwich (waldcorn · humus · avocado · rucola)

1 mini veggie poké bowl

1 mini groente muffin · mediterrane spread

1 mini bananenbrood 



POKE BOWL

Vis 14.5
Zalm · tonijn · garnalen · wakame · komkommer

sojabonen · wasabi crème 

 

Vlees 14.5
Krokante kip · maïs · avocado · radijs · mango

wakame · sojabonen · sesamdressing 

 

Vega  11.5
Mango · avocado · radijs · maïs · komkommer

wakame · sojabonen · sesamdressing

SALADE

Gegrilde tonijn 17.5
Verse tonijn · ei · rode ui · olijf · kruidendressing 

 

Carpaccio 14
Dungesneden Franse rundermuis · Parmazaan  

 

Caesar 13
Gegrilde kip · ansjovis · ei · spek · little gem sla 

 

Fregola    13
Fregola · rode ui · geitenkaas · venkel 

Feta · zoete aardappel    12
Paprika · avocado · cherry tomaat  

 

 

BURGER   

De Rotterdammert   9
Black Angus burger · krotenmosterd mayonaise · relish  

katenspek · Oude Rotterdamse kaas · romeinse sla · tijgerbol 

 

De Luxe 9
Black Angus burger · gekarameliseerde rode ui · relish

truffelmayonaise · serano ham · romeinse sla · brioche bol  

  

SATE   
 

Kipsaté (3 stokjes) 6.5

Kipsaté · stokbrood (3 stokjes) 8.5

Kipsaté · verse friet (3 stokjes)  9

Kipsaté XL · verse friet (6 stokjes) 16
Rauwkost  

 

Varkenshaassaté (3 stokjes)  7

Varkenshaassaté · stokbrood (3 stokjes)  9

Varkenshaassaté · verse friet (3 stokjes) 9.5

Varkenshaassaté XL · verse friet (6 stokjes) 17
Rauwkost  

Bij iedere saté krijg je pindasaus!  

VOOR  HEEL 
DE DAG



UIT DE FRITUUR 
 
Ambachtelijke friet normaal   2.5

Ambachtelijke friet groot  3.5

Ambachtelijke friet · stoofvlees 6.25 

Bamihap 1.7

Nasischijf 1.7

Kaassoufflé	  1.85

Hamkaassoufflé	 1.85

Rundvleeskroket 1.9

Broodje rundvleeskroket 2.9

Kalfskroket 1.9

Broodje kalfskroket 2.9

Goulashkroket 1.9

Groentekroket  1.9

Frikandel 1.9

Broodje frikandel 2.9

Kipcorn 1.9

Broodje kipcorn 2.9

Jochempie 1.9

Grove frikandel 1.95

Mexicano 2.2

Broodje mexicano 3.2

Trio pinda 2.2

Loempia 3.25

Kroepia 3.25

Berenklauw met pinda 4.75

Broodje bal 4.75

Portie kipnuggets (6 stuks) 4.8

Portie bitterballen (6 stuks) 4.8

Portie vlammetjes (6 stuks) 4.8

Portie kibbeling (verse kabeljauw) 4.5

Gebraden halve kip 5.5
 

SAUZEN 

Zaanse mayonnaise  0.6
Curry  0.6
Ketchup  0.6
Chili  0.6
Speciaal 0.75
Joppie 0.75
Piccalilly 0.75
Huisgemaakte	knoflooksaus	 0.75
Huisgemaakte remouladesaus 0.75
Oorlog 1
Huisgemaakte pindasaus 1
Truffelmayonaise 1

De sauzen zitten in een apart potje.

DRANK

Coca cola 2.1
Coca cola zero 2.1
7 up 2.1
Sinas 2.1
Spa rood 2.1
Spa blauw 2.1
Icetea green 2.3
Icetea original 2.3
Red bull 3.2
Verse jus 3.25
Blikje bier 2.5
Halve liter melk 1.75
Liter melk 2.4
Karnemelk 2.4



SPAGHETTI

Stokbrood  5.5
Huisgemaakte kruidenboter 

 

Scampi 14.5
Grote garnalen · knoflook · peterselie  

 

Carbonara 10.5
Parmazaan · spek · prei · ei · room 

 

Lasagna al Forno 9
Bolognesesaus · bechamelsaus · kaas · pastavellen 

PIZZA

Margeritha   8
Tomaat · kaas · oregano 

 

Con ci polla   8.75
Tomaat · kaas · ui · oregano 

 

Funghi   9.25
Tomaat · kaas · oregano · champignons 

 

Borromea 9.25
Tomaat · kaas · oregano · ham 

 

Napoletana 9.25
Tomaat · kaas · ansjovis · oregano 

 

Salami 9.5
Tomaat · kaas · salami · oregano 

 

Piccante 10
Tomaat · kaas · ui · champignons · sambal · oregano 

 

Sicilliana 10.25
Tomaat · kaas · ansjovis · olijf · kappertjes · oregano 

 

Peperoni 10.25
Tomaat · kaas · sambal · paprika · salami · oregano 

 

Calabrese 10.25
Tomaat · kaas · ham · ui · ei · oregano 

 

Romana 10.25
Tomaat · kaas · ham · champignons · oregano 

 

Vegetale   10.5
Tomaat · kaas · ui · paprika · champignons

kappertjes · artisjok · olijf · oregano 

 

Hawaï 10.75
Tomaat · kaas · ham · ananas · kerrie 

 

Gorgonzola   10.75
Tomaat · kaas · gorgonzola · oregano 

 

Quatro Stagioni 11
Tomaat · kaas · ham · salami · ui · paprika 

champignons · olijven · oregano

Tonno 11.25
Tomaat · kaas · tonijn · ui · oregano 

 

Quattro Formaggi   11.5
Tomaat · kaas · gorgonzola · Bel Paese · mozzarella

oregano 

 

Calzone 11.5
Dubbelgevouwen pizza: kaas · ham · paprika · ui

champignons · salami · tomaten · gehaktsaus 

 

La Cocotte   11.5
Tomaat · kaas · ham · salami · ui · paprika

champignons · artisjok · ei · oregano 

 

Irresestible 12
Dubbelgevouwen pizza: kaas · pancetta · venkel

champignons · gorgonzola · knoflook · tomatengehaktsaus

Con carne 12.25
Tomaat · kaas · ui · gehakt · ei · oregano 

 

Marinara 13
Tomaat · kaas · diverse soorten vis · oregano  

  

Pomodori   13.75
Mozzarella · cherrytomaat · pikante olie · zeezout

verse basilicum 

 

Gyros 14.75
Gyrosvlees · sla · huisgemaakte knoflooksaus

Carpaccio 14.75
Spekjes · bieslook · kappertejs · sjalot · pecorino

carpaccio · appelsalade · frambozendressing 

 

Bresaola 14.75
Cherrytomaatjes · mozzarella · rucola

bresaola · pecorino 

 

Con Pollo 14.75
Pikante kip · tomaat · knoflook · kaas · ananas 

 

Padrone 15
Tomaat · kaas · verse zalm · gorgonzola

kappetjes · oregano



VIS

Gebakken	zalmfilet	 17
Bearnaisesaus · verse groenten

Garnituur keuze: gebakken aardappels met rozemarijn

verse friet · rijst · nasi · bami 

Vispotje   17
Gegrilde vis · bouillabaisse saus · verse groenten

orzo pasta

 

VLEES

Spare ribs 18
Huisgemaakte koflooksaus · chilisaus · verse groenten 

 

Kogelbiefstuk 21.5
Peperroomsaus · verse groenten

Black Angus Steak 21.5
Peperroomsaus · verse groenten

Gyrosschotel 15.5
Pita · huisgemaakte knoflooksaus · verse groenten

Schnitzel 15.5
Stroganoffsaus · verse groenten

Varkenhaas 17
Champignonroomsaus · verse groenten

Mixed grill 21.5
Huisgemaakte kruidenboter · verse groenten

Lamsshoarma 16.75
Pita · huisgemaakte knoflooksaus · verse groenten

Gevulde	kipfilet	met	kruidenboter	 15.5
Salsasaus

Nasi of bami 17
Kipsaté  · kippenpoot · gebakken ei · kroepoek 

 

Oosterse roerbakkip   15.5
Groenten · teriyaki · verse friet 

  
Bij ieder vleesgerecht kan je kiezen uit de volgende 

garnituren: gebakken aardappels met rozemarijn

verse friet · rijst · nasi · bami

VEGA

Curry   14.5
Zoete aardappel · romanesco · little gem sla

huisgemaakte naanbroodjes  

 

Fregola   13
Fregola · rode ui · geitenkaas · venkel

Feta · zoete aardappel 12
Paprika · avocado · cherry tomaat

VOOR IN DE
AVOND



VOOR DE ANDER
CADEAUBON
Wil je iemand verrassen met een heerlijk avondje 
uit eten? De La Cocotte cadeaubon valt altijd in de 
smaak! Er kan zelf gekozen worden welk bedrag er 
op de cadeaubon gezet wordt. Leuk om te geven en 
lekker om te krijgen. 

De La Cocotte cadeaubon is ook te besteden in 
onze Take Away! 

IN EEN HANDOMDRAAI OP TAFEL
THUIS DINEREN
Zou je graag uiteten gaan, maar blijft je nu liever 
thuis? La Cocotte denkt met je mee, want voor de 
thuisblijvers stellen we heerlijke driegangendiners 
samen met passende seizoensproducten. 

Het menu wisselt voortdurend. Kijk voor het actuele 
menu op www.lacocotte.nl Geef je keuze door 
en beleef La Cocotte bij je thuis.

CHEERS!
GENIET VAN DE 
BORRELBOX 
Maak het jezelf gemakkelijk: bestel bij La Cocotte 
een goed gevuld borrelbox met verse hapjes. Ideaal 
als je vrienden op bezoek krijgt. Of als je dit keer de 
vrijmibo op de zaak organiseert. Bestel de borrelbox 
voor 13.30 uur in de webshop en je kunt hem dezelfde 
middag nog bij ons ophalen. 

Mediterraanse box (voor 2 personen) 28.5
Zalm bonbon · mini poké bowl · scampi · diverse ham

diverse kaas · paarse chips met truffeldip · asperges

gemarineerde olijven · tipje huisgemaakte kruidenboter 

vitello tonato · tapenade · brood

Proud to be fout box (warm voor 2 personen) 28.5
Hot wings · ribfingers · gefrituurde garnaal

bitterballen · mini kipsaté · oude kaas sticks



OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag 11.00 – 20.30 uur

Vrijdag 11.00 – 21.00 uur

Zaterdag 16.00 – 20.30 uur

BESTELLEN
Bestel in de webshop www.lacocotte.nl 

of bel naar 010 - 231 04 61

AFHALEN
Kom je bestelling afhalen aan de 

Nieuwe Langeweg 21 in Hoogvliet.


