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PLAATSEN VAN UW BESTELLING     

Voor het plaatsen van uw bestelling kan u:

/ persoonlijk langskomen

/ of U kan Uw bestelling doorgeven via telefoon (055/31.93.96 of 0476/86.18.90)

/ of via e-mail: carine@traiteur-leconte.com

Bedankt om steeds uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden aub.

Elke bestelling geplaatst via email wordt steeds door ons bevestigd. 

Enkel zo bent U zeker dat wij ze ook goed ontvangen hebben. 

Voor een vlotte bediening tijdens de feestdagen, wordt uw bestelling verrekend bij reservatie.

 Uw bestelling voor Kerstavond en Kerstdag verwachten wij uiterlijk op vrijdag 16/12.

 Uw bestelling voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag noteren wij graag vóór vrijdag 23/12

AFHALING VAN UW BESTELLING     

De bestellingen kunnen afgehaald worden:

 Op Kerstavond en Oudejaarsavond : afhaling tss 14u00 & 17u00

 Op Kerstdag en Nieuwjaarsdag : afhaling tss 10u00 & 12u00

Traiteur Leconte  Tussenbruggen 3  T. 055 31 93 96  info@traiteur-leconte.com
Fleur de Sel bvba  9700 Oudenaarde  F. 055 31 91 37  www.traiteur-leconte.com

Carine – Christophe – Laurel – Marie-Lou
en het voltallig “Traiteur Leconte” team

wensen jullie sfeervolle feestdagen toe en een schitterend nieuw jaar.
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APERITIEF/HAPJES

APERO - FINGERFOOD - AMUSES - KOUD  €/STUK

/  FINGERFOOD - KOUD

Mini éclair – ganzelevermousse        2.00

Nieuwjaarshartje – focaccia – gerookte zalm      1.50

Wrap – gegrilde groentjes (veggie)        2.00

/  AMUSES - KOUD

Kreeftenslaatje – Japanse mayonaise – karnemelkdressing     4.50

Verrine van Zeeuwse diepe oester – komkommer – wassabi    3.50

Spiegeltje tomaat – grijze garnaal – limoen      4.00

Panna cotta van gerookte eendenlever       4.00
  
Fregola sarda – gekonfijte trostomaatjes (veggie)     3.50

/  FINGERFOOD – WARM

Mini brioche – ganzelever – vijgencompote       2.00
 
Pastilla van eendenlever         1.50

Quichette - zilte zeegroentjes (veggie)       2.00

/  AMUSES - WARM

Zeeuwse diepe oester “au Champagne”       3.50

Frittata – kreeft – pompoen – salie        4.50

Karnemelksmeus – zwezerikjes        4.50

Teriyaki van rivierpaling         4.50

Raviolini met eekhoorntjesbrood (veggie)       3.50
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L’HEURE DE L’APÉRO - FORMULES  €/P.P.

//  APERO ‘SAVEURS’   9.50

 /  Spiegeltje tomaat – grijze garnaal – limoen

 /  Mini brioche – ganzelever – vijgencompote

 /  Raviolini met eekhoorntjesbrood (veggie)

//  APERO ‘EXQUIS’   10.00

 /  Mini éclair – ganzelevermousse
 
 /  Kreeftenslaatje – Japanse mayonaise – karnemelkdressing

 /  Zeeuwse diepe oester “au Champagne”

//  APERO ‘EVENTAIL’ 12.00

 /  Panna cotta van gerookte eendenlever

 /  Zeeuwse diepe oester “au Champagne”

 /  Teriyaki van rivierpaling

//  APERO ‘CHIC’  9.50

 /  Nieuwjaarshartje – focaccia – gerookte zalm

 /  Verrine van Zeeuwse diepe oester – komkommer – wassabi

 /  Frittata – kreeft – pompoen – salie

//  APERO ‘TERROIR’ 9.50
 
 /  Pastilla van eendenlever

 /  Fregola sarda – gekonfijte trostomaatjes

 /  Karnemelksmeus – zwezerikjes

//  APERO ‘A-LOVERS’ 7.50
 
 /  Wrap – gegrilde groentjes

 /  Quichette - zilte zeegroentjes

 /  Raviolini met eekhoorntjesbrood
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VOORGERECHTEN

KOUDE VOORGERECHTEN  €/P.P.

Huisgemarineerde zalm – Isigny roomkaas – radijs / radijs     16.00

Degustatie van ganzelever – Parijse brioche – Bergamot-marmelade     18.00

Salade folle van kreeft – ganzelever – San Daniele – Sint-Jacobsnoot – truffelboontjes 25.00

Carpaccio van Edelhert – getruffeerde Pecorino – crème van bieslook – kastanje crunch 18.00

Verse coquilles in soja-vinaigrette – gerookte rivierpaling – groene kruiden   18.00

Mograbieh – granaatappel – Za’atar (veggie)   14.00

KOUDE HALVE KREEFT  €/P.P.

En Belle Vue” – hartige jonge sla – hoeve-eitjes – kerstomaat – kreeftenmayonaise  23.00

“Exotique” – citrus – mango – gember – jasmijnrijst – citroengras - curry-dressing  25.00
 

Alle koude voorgerechten worden volledig afgewerkt en op het gepaste porselein gepresenteerd.

SOEPEN  €/P.P.

Crème van bloemkool – chips van schorseneer      7.00

Velouté van strandschelpjes – zilte groentjes      8.00

Consommé van kwartel – gerookte boutjes      9.00

Bisque van kreeft – saffraan room        9.00
 

Tip: deze soepen kunnen  tevens als « amuse » geserveerd worden à rato van ± 3 pers. per portie.



grenzeloze
creativiteit
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WARME GERECHTEN

WARME VISGERECHTEN  €/P.P.

         VG HG

Schartong – grijze garnaal – scheermesjes – fijne groentjes   19.00 26.00

Duo van pladijs en brandade van tarbot – bospaddestoelen   19.00 26.00

Involtini van roggevleugel met appel – Eau de vie de framboise sauvage  19.00 26.00

Zalmrug keramisch gerookt op zwarte thee      19.00  26.00
mosterdsausje met Mirin en verse koriander
           

 

WARME KREEFT (CANADESE)  €/P.P.

Pangebakken – gesmolten tomaat – verse dragon     26.00

In nage van vergeten groentjes        26.00
 
Gegratineerd – jonge spinazie - bospaddestoelen      26.00

Gegrild – Méditerrane piperade        26.00

Passende garnituur inclusief bij elke warme vis- of warme kreeftbereiding naar keuze:

/  Risotto
/  Jasmijnrijst met groenten confetti – Oostvlaamse hoeveboter
/  Fijne lintpasta - Toscaanse olijfolie extra vierge - platte peterselie
/  Krytharaki met groene kruiden pesto

VEGETARISCHE WARME GERECHTEN  €/P.P.

Quinoa burger met oerspelt 15.00

Torentje van gegrilde Tofu – andijvie - bospaddestoelen     15.00

Risotto-balletjes met fijne groentjes – sausje van gesmolten tomaat – zoete ui 15.00

Frittata met zuidergroenten        15.00
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VLEESGERECHTEN (HG)  €/P.P.

Fazant – gegrilde hazelnootjes – Calvados Hors d’Age     16.00

Kalkoensuprème met fijne kalfsvulling – truffel – Périgourdine saus   18.00

Vol-au-vent van kalfswangetjes en zwezerikjes      18.00

Tournedos van Mulard eend – gebakken eendenlever in speculooskruiden – sausje van kumquats 20.00

Secreto Iberico – truffelhoning – Pata Negra      20.00

Hertenbout – crème van pastinaak – gemarineerde rode ui – Franse vijg  20.00

Bij elk hoofdgerecht (vis of vlees) serveren wij een waaier van verse seizoengroentjes.

Voor de aardappelbereiding kan U Uw keuze maken uit :

/  Aardappelkroketjes 
/  Amandelkroketjes
/  Gratin dauphinois
/  Gevulde aardappel – botermelk – uitjescaramel
/  Winterkoolaardappeltje met speksoldaatjes

/  Risotto
/  Jasmijnrijst met groenten confetti - Oostvlaamse hoeveboter
/  Fijne lintpasta - Toscaanse olijfolie extra vierge - platte peterselie
/  Krytharaki met groene kruiden pesto
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NAGERECHTEN

IJSCREATIES ‘DEBAILLEUL’  

         

4 PERS   6 PERS  10 PERS
21.25 €   28.75 €   45.00 €

/  Vacherin chocolat Vanille roomijs - chocolade roomijs - meringue

/  Vacherin café  Vanille roomijs - mokka roomijs - meringue

/  Coccinelle  “Onze-Lieve-Heersbeestje” in vanille roomijs en aardbeiensorbet

/  Framboisier  Vanille roomijs – frambozensorbet - meringue

/  Herisson  Egeltje in chocolade roomijs

/  Montélimar  Bombe in vanille-ijs met nougat glacé - coulis van cassisbessen
   biscuit met macarons en amandelen

 Debailleul - www.debailleul.com
 Meilleur Ouvrier de France - Membre de l’Académie Culinaire de France    
       

 

DESSERTBORDEN VAN ONZE PATISSIER “ZEF”  €/P.P.

Dresseer zelf een subliem dessertbord met de geleverde ingrediënten :

Taartje van bittere chocolade – roomijs Ferrero Rocher – espuma hazelnoot  8.00

Chocolade Pure Caraïb – pomelo – dragon en winterframboos    8.00

‘Snickers’ taartje – roomijs Bourbon vanille      8.00

Buchette Champagne/framboos -  sorbet van rode vruchten    8.00
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DESSERTBUFFET (min 10 pers.)  €/P.P.

     
/  Dessertbuffet ‘Folie’  12.00

/ Ijsbuche ‘Zef’ naar keuze
 
 Vanille – chocolade – merengue
  Amandelroomijs – frambozensorbet
 Vanille- en pralinéroomijs  - krokante merengue – caramel crèmeux
 Roomijs witte chocolade - passievruchtensorbet

/ Rode vruchtencoulis
/ Glaasje chocoladeschuim
/ Glaasje verse vruchten
/ Variatie mini gebakjes
/ Mini flan caramel

/  Dessertbuffet ‘Royal’  18.00

/ Ijsbuche ‘Zef’ naar keuze
 
 Vanille – chocolade – merengue
  Amandelroomijs – frambozensorbet
 Vanille- en pralinéroomijs  - krokante merengue – caramel crèmeux
 Roomijs witte chocolade - passievruchtensorbet

/ Rode vruchtencoulis
/ Glaasje chocoladeschuim
/ Glaasje verse vruchten
/ Variatie mini gebakjes en patisserie
/ Glaasje tiramisu
/ Mini crème brulée
/ Panna cotta met wintertopping
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FEESTBUFFETTEN

VISBUFFET ‘MET ZICHT OP ZEE’  28.00 €/P.P.

/  Gepocheerde zalmsuprême “Arlequin” met groene tuinkruiden
/  Gepelde tomaat – verse grijze garnalen
/  Graved lachs van huis gemarineerde Schotse zalm
/  Pralientjes van Noordzeetong - kleurige groenten reepjes
/  Salsa van rivierkreeftjes en mango
/  Artisanaal gerookte zalm - ajuin en peterselie
/  Gegrilde gamba’s - pittige kruiden
/  Huisbereide rillettes van zeebaars
/  Versierde scharreleitjes
           

 

VISBUFFET ‘CARDINAL’ 39.00 €/P.P.

/  Vers gekookte halve kreeft “en belle vue”
/  Gepelde tomaat - verse grijze garnalen
/  Graved lachs van huis gemarineerde Schotse zalm
/  Pralientjes van Noordzeetong - kleurige groenten reepjes
/  Salsa van rivierkreeftjes en mango
/  Artisanaal gerookte zalm - ajuin en peterselie
/  Gegrilde gamba’s - pittige kruiden
/  Huisbereide rillettes van zeebaars
/  Versierde scharreleitjes

KERST- EN NIEUWJAARSBUFFET 33.00 €/P.P.

/  Gepocheerde zalmsuprême “Arlequin” met groene tuinkruiden
/  Gepelde tomaat – verse grijze garnalen
/  Graved lachs van huis gemarineerde Schotse zalm
/  Pralientjes van Noordzeetong - kleurige groenten reepjes
/  Salsa van rivierkreeftjes en mango
/  Artisanaal gerookte zalm - ajuin en peterselie
/  Gegrilde gamba’s - pittige kruiden
/  Versierde scharreleitjes
/  Licht gerookte ganzenborst met médaillon van foie d’oie
/  Dodine van parelhoen en Belgica appeltjes
/  San Danielle – bosfruit
/  Huisbereide wildterrine met Aagse pruimpjes
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BUFFET ‘GOURMAND’  45.00 €/P.P.

/  Vers gekookte halve kreeft “en belle vue”
/  Gepelde tomaat garnaal
/  Graved lachs van huis gemarineerde Schotse zalm
/  Pralientjes van noordzeetong - kleurige groenten reepjes
/  Artisanaal gerookte zalm - ajuin en peterselie
/  Huisbereide rillettes van zeebaars
/  Versgekookte langoustines
/  Versierde scharreleitjes
/  Mi-cuit van ganzenlever – Bergamot marmelade
/  San Danielle – bosfruit
/  Huisbereide wildterrine met Aagse pruimpjes

Bij de feestbuffetten zijn inclusief : passende en verse groenten-salades, aardappeltjes, pastasalade, 
versgebakken broodjes en huisbereide cocktail-dressing.      
 

OESTERS  

Alle beschikbare oestervariëteiten zijn per volledige mand van 12 / 24 / 48 stuks 
verkrijgbaar. Informeer (beschikbaarheid en prijs) & reserveer minstens 1 week 
voor afhaling !!!      



kwaliteit
en perfecte
organisatie
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MENU TRADITION

30.00 €/P.P.

Apero « Chic »
(+ € 9.50 pp)

Nieuwjaarshartje – focaccia – gerookte zalm
Verrine van Zeeuwse diepe oester – komkommer – wassabi

Frittata – kreeft – pompoen – salie

Consommé van kwartel – gerookte boutjes

of

Bisque van kreeft – saffraan room

of

Zalmrug keramisch gerookt op zwarte thee – mosterdsausje met Mirin en verse koriander
(+ € 10.00 pp)

Fazant – gegrilde hazelnootjes – Calvados Hors d’Age

of

Kalkoensuprème met fijne kalfsvulling – truffel – Périgourdine saus
(+ € 2.00 pp)

of

Hertenbout – crème van pastinaak – gemarineerde rode ui – Franse vijg
(+ € 4.00 pp)

of

Warme bereiding halve kreeft (+ € 10.00 pp)

Pangebakken – gesmolten tomaat – verse dragon
of

In nage van vergeten groentjes
of

Gegratineerd – jonge spinazie - bospaddestoelen
of

Gegrild – Méditerrane piperade

Voor de keuze inzake dessert – zie “Nagerechten”

Ijscreatie “Debailleul” (4-6-10 pers.)
(framboisier – vacherin chocolat – vacherin café – hérisson – coccinelle – montélimar)

of
Dessertbord van onze patissier “Zef” – zie suggesties p. 9

Zelfde keuze voor het volledig gezelschap
(+ € 3.00 /pp)
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MENU MERVEILLE

39.00 €/P.P.

Huisgemarineerde zalm – Isigny roomkaas – radijs / radijs (k)

of

Carpaccio van Edelhert – getruffeerde Pecorino – crème van bieslook – kastanje crunch (k)
(+ € 2.00 /pp)

of

Schartong – grijze garnaal – scheermesjes – fijne groentjes (w)
(+ € 3.00 pp)

Vol-au-vent van kalfswangetjes en zwezerikjes

of

Kalkoensuprème met fijne kalfsvulling – truffel – Périgourdine saus

of

Tournedos van Mulard eend – gebakken eendenlever in speculooskruiden - sausje van kumquats
(+ € 2.00 pp)

Voor de keuze inzake dessert – zie “Nagerechten”

Ijscreatie “Debailleul” (4-6-10 pers.)
(framboisier – vacherin chocolat – vacherin café – hérisson – coccinelle – montélimar)

of

Dessertbord van onze patissier “Zef” – zie suggesties p. 9
Zelfde keuze voor het volledig gezelschap

(+ € 3.00 /pp)
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MENU DELICES

40.00 €/P.P.

Apero « Exquis »
Mini éclair – ganzelevermousse

Kreeftenslaatje – Japanse mayonaise – karnemelkdressing
Zeeuwse diepe oester “au Champagne”

Consommé van kwartel – gerookte boutjes

of

Involtini van roggevleugel met appel – Eau de vie de framboise sauvage
(+ € 10.00 pp)

Fazant – gegrilde hazelnootjes – Calvados Hors d’Age

of

Secreto Iberico – truffelhoning – Pata Negra
(+ € 4.00 pp)

of

Hertenbout – crème van pastinaak – gemarineerde rode ui – Franse vijg
(+ € 4.00 pp)

Voor de keuze inzake dessert – zie “Nagerechten”

Ijscreatie “Debailleul” (4-6-10 pers.)
(framboisier – vacherin chocolat – vacherin café – hérisson – coccinelle – montélimar)

of

Dessertbord van onze patissier “Zef” – zie suggesties p. 9
Zelfde keuze voor het volledig gezelschap

(+ € 3.00 /pp)
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MENU GALA

49.00 €/P.P.

Apero « Saveurs »
(+ € 1.50 pp)

Spiegeltje tomaat – grijze garnaal – limoen
Mini brioche – ganzelever – vijgencompote

Raviolini met eekhoorntjesbrood

of

Soepje
Velouté van strandschelpjes – zilte groentjes

Degustatie van ganzelever – Parijse brioche – Bergamot-marmelade (k)

of

Verse coquilles in soja-vinaigrette – gerookte rivierpaling – groene kruiden (k)

of

Duo van pladijs en brandade van tarbot – bospaddestoelen (w)
(+ € 1.00 pp)

Vol-au-vent van kalfswangetjes en zwezerikjes

of

Tournedos van Mulard eend – gebakken eendenlever in speculooskruiden - sausje van kumquats
(+ € 2.00 pp)

of

Secreto Iberico – truffelhoning – Pata Negra
(+ € 2.00 pp)

Voor de keuze inzake dessert – zie “Nagerechten”

Ijscreatie “Debailleul” (4-6-10 pers.)
(framboisier – vacherin chocolat – vacherin café – hérisson – coccinelle – montélimar)

of

Dessertbord van onze patissier “Zef” – zie suggesties p. 9
Zelfde keuze voor het volledig gezelschap

(+ € 3.00 /pp)


