Fruits De Mer
vanaf 2 personen

Volop genieten van een heerlijke schaal vol verse zeevruchten,
perfect bereid en netjes gepresenteerd.

LE PETIT BAIGNEUR
(€30.00/p.p.)
Franse Creuses – Fines de Claires • vers gekookte kreukels • wulken
palourdes • mosselen • grijze garnalen – ongepeld • koningsgarnalen
• citroen & algenvinaigrette • couteaux
•
DE PAARDENVISSER
(€40.00/p.p.)
clams – praires - vongole • gamba’s • krabpoten • cocktailsaus

+
OPTIONEEL BIJ DE “PLATEAU FRUITS DE MER”:
vers gekookte Canadese halve kreeft (cat. 4/500 gr.) + €15.00/p.p.
vers gekookte Noordzee krab (Tourteau) + €15.00/st.
vers gekookte langoustines + €3.00/st.
vers gekookte King Krab poten (± 100 gr.) + €8.00/st.
platte oesters – Zeeuwse 3° + €3.00/st

WIJNSUGGESTIES
-10 % vanaf 6 flessen uit ons aanbod - mogen gemixed worden
Domaine Félines Jourdan Blanc “Picpoul de Pinet”				

€ 10.50 /fl.

Deze druif wordt enkel in de regio rond Sète geteeld en is een unieke appellatie. Origineel en een
opkomende hype in Frankrijk en de UK. Indrukwekkende ziltigheid voor een warme regio. Joviale
begeleider.
Quinta dos Espinhosos Monólogo 100% Arinto - Vinho Verde 2018

€ 11.50 /fl.

Vinho Verde is berucht voor zijn mineraliteit. Omdat dit gebied zuidelijk ligt heeft deze een mooie
rondeur in combinatie met fraîcheur afkomstig van de koele stromen van de Atlantische Oceaan.
Deze cuvée is de topcuvée van het domein. Monocepage en de beste Arinto druiven van het
beste perceel wordt hierin verwerkt.

Pick up or delivery
TRAITEUR LECONTE (OUDENAARDE) - KASTEEL TE LAKE (ZULTE)
De suggesties en de zomerkaart vind je ook altijd terug op onze website:
www.traiteur-leconte.com – “Pick Up & Delivery”.

Bestellingen kunnen geplaatst worden voor woensdag t.e.m. zondag.
Zoals altijd werken wij uitsluitend met verse producten. Daarom vragen wij U om Uw
bestelling 48 uur voor afhaling/levering door te geven.

Alle gerechten zullen reeds kant en klaar zijn en dienen enkel nog opgewarmd te worden. Je ontvangt de
nodige instructies.
Uiteraard volgen we alle voorschriften en maatregelen op gebied van hygiëne en veiligheid.

BESTELLEN KAN ALS VOLGT:
•

Via telefoon 0476/86.18.90 (Carine)

•

Of via mail carine@traiteur-leconte.com

Vermeld steeds uw volledige naam, adres en gsm-nummer.

PICK UP - DELIVERY

(woensdag t.e.m. zondag)

Pick Up is mogelijk bij Traiteur Leconte (Tussenbruggen 3 - Oudenaarde) of

•

in Kasteel Te Lake (Linkeroever 37 – Zulte):
		

- Woe. t.e.m. Zat. tss 16u00 & 18u00 (of op afspraak)

		

- Zon. tss 10u00 & 11u00

• Levering (vanaf €60.00)
Onze afleveringsdienst levert met plezier aan huis
op woensdag t.e.m. zaterdag tss 16u00 & 18u00 ; zondag tss 10u00 & 12u00 :
		

- € 5.00 binnen een straal van 5 km

		

- € 10.00 binnen een straal tss 6 & 11 km

		

- € 15.00 binnen een straal van 12 & 20 km

BETALEN
•

Via overschrijving

•

Via Payconiq

•

Of contant (enkel door gepast geld in gesloten envelop te voorzien)

Carine – Christophe
Team traiteur Leconte

Keep it safe!

