
ice cream

Heerlijk verfrissende samenstelling in een cup van 200 ml

€6,00 per cup 

 

 

ITALIA

framboos - amandel - amaretti-koekjes

•

SNICKERS

vanille - pinda - caramel - merengue

•

STRAFFE KOFFIE

chocolade - mokka - hazelnoot - Baileys

•

DAME BLANCHE

vanille - chocolade

You can’t buy happiness...

But you can buy ice cream... and that is pretty much the same thing :-)



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)

Keep it safe!

Carine – Christophe
Team traiteur Leconte


