Menu Ola Pola
vanaf 2 personen € 32.00 /pp

APERITIVO - TAPAS TAPAS
Arbequina olijfjes – Chorizo – Serrano – Manchego – mini Gaspacho – Banderillas

•

PAELLA “ROYAL”
(met o.a. kip – konijn – chorizo – scampi – mosseltjes – langoustine – inktvis - …)

•

POSTRE
Crème Catalane

WIJNSUGGESTIES
-10 % vanaf 6 flessen uit ons aanbod - mogen gemixed worden
Cava M&M Brut – Millésimé 2017						

€ 10.55 /fl.

Niet zomaar een Cava, maar Millésimé en afkomstig uit de beste appellatie
Spanje Catalunia - ! officiële Cava van de Spaanse nationale ploeg!
Bodegas Piqueras El Picoteo DOCa Rioja - Rosé – Wit of Rood

€ 7.50 /fl.

Conviviaal Spaans & Bio – ideaal als aperitief bij de Tapas en vlot drinkbaar bij de Paella.
Bodegas Exopto Rioja “Bozeto de Exopto” Tinto 2018 – DOCa Rioja

€ 11.45 /fl.

Graciano & Tempranillo
Familiedomein overgenomen door de volgende generatie. Nieuwe stijl Rioja met sappigheid en
finesse. Deze terroirs liggen in de beste regio van Rioja, nl. Rioja Alta. Intens donkerrood met aroma’s van braambessen, zwarte bessen en toetsen van viooltjes. Ook indrukken van vanille, cederhout en zwarte peper

Menu Mama Mia
Menu met Tri di Piatti (amuses) | Secondo Piatto (hoofdgerecht) | Gelato €30.00 p.p.
Menu met Primo Piatto (voorgerecht) | Secondo Piatto (hoofdgerecht) | Gelato € 35.00 /pp
Antipasti (+ € 9.00 /pp)

APERITIVO
La Jara Prosecco (Bio) – 75 cl - Regio Veneto – 100% Glera (+ € 13.50 /fl.)
La Jara Spumante Pinot Grigio Rosé (bio) – Regio Veneto (+ € 14.50 /fl.)
•
ANTIPASTI
San Danielle | Parmigiano Balsamico | Focaccia Ansjovis | Tipo Felino | Taggiasche olijfjes
•
TRI DI PIATTI
(Trio van “’amuses”)
Salade Caprese - Vitello Tonato - Tagliata rund | pesto
•
PRIMO PIATTO
(voorgerecht)
Rode Poon op vel gebakken | Arborio Risotto alle vongole
•
SECONDO PIATTO
(Hoofdgerecht)
Zwartpootkip | citroen | rozemarijn | caponata | linguini
•
GELATO “DE ZOETE ITALIAAN”
(dessert)
Roomijs amandel | framboos | Amaretti koekjes

WIJNSUGGESTIES
-10 % vanaf 6 flessen uit ons aanbod - mogen gemixed worden
Wit – Azienda Agricola Dissegna DOCG “Lison” Classico Veneto (Bio)		
Rood – Toscane – Fattoria Lornano Rosso Toscano 2017		

€ 9.00 /fl.
€ 10.50 /fl.

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!

