EINDEJAARSFEESTEN 2017-18

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 zaterdag 16/12.
Uw bestelling voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag noteren wij graag vóór zaterdag 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 10u30 & 12u00

Carine – Christophe – Laurel – Marie-Lou
en het voltallig ‘Traiteur Leconte’ team
wensen jullie gezellige feestdagen toe en een schitterend 2018

Traiteur Leconte		
Fleur de Sel bvba		

Tussenbruggen 3		
9700 Oudenaarde		

T. 055 31 93 96		
F. 055 31 91 37		

info@traiteur-leconte.com
www.traiteur-leconte.com
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APERITIEF/HAPJES

APERO - AMUSES - KOUD (min. 4 per soort)

€/STUK

Filo chips van Serrano									

2.00

Focaccia Tonato - kalfsnoot								

3.00

Tartaar van zeebaars - fijne kruiden - limoen						

3.00

Structuur van langoustine - guacamole							

4.00

Panna cotta van gerookte rivierpaling - komkommer - tomaat				

4.00

Rivierkreeftstaartjes - mango - steranijs							

3.00

Rillettes van forel - artisjok									

3.00

Noordzeekrab - appel - wortel - cottage cheese						

4.00

Gazpacho van komkommer - avocado - munt - Griekse yoghurt			

3.00

Compote van kweepeer - geitekaas - Serrano						

3.00

Bocconcini van kerstomaat - Noordzeekrab						

4.00

Chantilly van ganzenlever - crunchy peperkoek						

4.00

Spinaziewafeltje - gerookte zalm - limoenmascarpone					

4.00

Escabeche van mosseltjes - kokkels - scheermesjes					

4.00

Crème brûlée van ganzenlever - dadels							

3.00
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APERO - AMUSES - WARM (min. 4 per soort)

€/STUK

Zalmtosti - gerookte mozarella								

3.00

Moscovite van kookaardappeltjes - grijze garnaaltjes					

4.00

Kwartelboutjes ‘Oosters’ gemarineerd							

3.00

Pannetje van kamschelpjes - flespompoen - gegrilde hazelnootjes			

3.00

Gegratineerde Zeeuwse diepe oester au Champagne					

3.50

Tatin van gelakte eendenlever - speculooskruiden					

3.00

Kerstballetjes van snoekbaars - kreeftensausje						

3.00

Kreeftenrisotto ‘à l’ orange’									

4.00

Parmentier van langoustientjes								

3.00

DEGUSTATIE OESTERS
/ MANDJE ‘DÉCOUVERTE’ (4 x 3 st.) 			
Pleine Mer - St Vaast – Isigny – Utah

€ 27.00

/ MANDJE ‘LA TRILOGIE’ (3 x 4 st.)				
Eire – Cuvée Prestige – Oléronnaise

€ 28.00

De oesters worden vers geopend net voor afhaling. Wij voorzien tevens citroen.
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VOORGERECHTEN
KOUDE VOORGERECHTEN		

€/P.P.

King Krab – mango - carpaccio van zeebaars – limoen					

19.00

Feestelijke Salade Folle - kreeft - ganzenlever - ‘carte blanche’				

26.00

Halve kreeft ‘Belle Vue’ - cocktailsaus van zongedroogde tomaatjes - hoeve-eitjes - hartige kropsla

24.00

Halve kreeft - boomtomaat - zalfje van avocado & limoen				

24.00

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

HALVE KREEFT – WARME BEREIDING (*)		

€/P.P.

Pangebakken halve kreeft - mousseline van artisjok - rabarber				

26.00

Halve kreeft gegratineerd met Brussels witloof - sausje van Tierenteyn		

26.00

Halve kreeft ‘en papillotte’ - smeltende tomaatjes - verse dragon			

26.00

* Inclusief Jasmijnrijst
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grenzeloze
creativiteit

WARME GERECHTEN

WARME VISGERECHTEN

€/P.P.

VG

HG

Pladijs - zalm - duxelle - Champagnesaus			
18.00
26.00
Zeebaars gegaard in olijfolie - brandade van schelvis			
19.00
26.00
gesmolten tomaat ‘antiboise’
Ridderbaars ‘Belle Aurore’ - langoustinestaartjes - kamschelp - bouchotmossel

20.00

28.00

Papillotte met Rode Poon - artisjok - gegrilde venkel - crème van zachte
Spaanse pepers - chips van chorizo

19.00

26.00

Navarin van kreeft - Sint-Jacobsoester - eekhoorntjesbrood

22.00

32.00

Bij elk hoofdgerecht (vis, vlees of veggie) voorzien wij verse (warm te serveren) seizoengroenten.

Warm visgerecht als VG: inclusief Jasmijnrijst
Warm visgerecht als HG: aardappel– rijst– of pastabereiding naar keuze:
/

Aardappelkroketjes

/

Amandelkroketjes

/

Kroketjes van linzenpolenta

/

Bieslookaardappeltje

/

Gratin dauphinois

/

Aardappel/wortelwafeltje

/

Parelcouscous met Freekeh

/

Fregola Sarda met zilte groentjes in zeekraal bouillon

/

Truffelgnocchi

VEGETARISCHE WARME GERECHTEN		

€/P.P.

Quinoa burger - oerspelt

15.00

Torentje van gegrilde Tofu – andijvie - bospaddestoelen			

15.00
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WARME VLEESGERECHTEN (HG)		

€/P.P.

Dodine van jonge kalkoen - kweepeer - Stilton - truffelhoning				

19.00

Magret van eend gelakt in ahornsiroop - Dijonmosterd - knolselder caviar crème van eekhoorntjesbrood

19.00

Envelop van fazant - bospaddestoelen - sausje van Arend Tripel			

21.00

Duo van lamszadel en lamszwezerik - smeus van pastinaak				

24.00

Anjou duif - sausje van Roomer en verse vijg - winterknolletjes geglaceerd in Verjus uit Périgord

24.00

Kalfshaasje traag gegaard - sauté van zilveruitjes – appeltjes – kastanje - sausje van vintage cider

22.00

Hertenkroon - nieuwjaarsframboosjes - Eau de vie - gecarameliseerd witloof		

29.00

Bij elk hoofdgerecht (vis, vlees of veggie) serveren wij een waaier van verse seizoengroentjes.
Warm vleesgerecht als HG: aardappel– rijst– of pastabereiding naar keuze:
/

Aardappelkroketjes

/

Amandelkroketjes

/

Kroketjes van linzenpolenta

/

Bieslookaardappeltje

/

Gratin dauphinois

/

Aardappel/wortelwafeltje

/

Parelcouscous met Freekeh

/

Fregola Sarda met zilte groentjes in zeekraal bouillon

/

Truffelgnocchi
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NAGERECHTEN

IJSCREATIES ‘DEBAILLEUL’		

									

4 PERS 		

6 PERS		

10 PERS

€ 24.00			€ 29.00			€ 45.00

/ VACHERIN CHOCOLAT

Vanille roomijs - chocolade roomijs - meringue

/ VACHERIN CAFÉ

Vanille roomijs - mokka roomijs - meringue

/ FRAMBOISIER

Vanille roomijs - frambozensorbet - meringue

/ COCCINELLE

‘Onze-Lieve-Heersbeestje’ in vanille roomijs en aardbeiensorbet

/ HERISSON

Egeltje in chocolade roomijs

		

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

€/P.P.

Dresseer zelf een subliem dessertbord met de geleverde ingrediënten:
(heel éénvoudig - instructies worden meegegeven)
Buchette Champagne – framboos - sorbet van rode vruchten				

8.00

Nougat krokant - Piemonte mousse (hazelnoot) - cascara - chocolade roomijs

8.00

DESSERTBUFFET (min 10 pers.)

€/P.P.

/ DESSERTBUFFET ‘FOLIE’		

13.00

/ 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’

17.00

/ 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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verfijning
en maatwerk

FEESTBUFFETTEN
KOUD FEESTBUFFET		

€/P.P.

/ VISBUFFET ‘MET ZICHT OP ZEE’

28.00

/ Gepocheerde zalmsuprême ‘Arlequin’ - 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’

40.00

/ 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

35.00

/ Gepocheerde zalmsuprême ‘Arlequin’ - 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 kalkoen - kweepeer
/ Serrano - bosfruit
/ Huisbereide wildterrine - home made curd
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/ BUFFET ‘GOURMAND’

45.00

/ 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
/ Gegrilde gamba’s
/ Versierde scharreleitjes
/ Mi-cuit van ganzenlever - rode kool relish
/ Serrano - bosfruit
/ Huisbereide wildterrine - home made curd

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

DEGUSTATIE OESTERS

(als uitbreiding bij het buffet of als amuses bij de apero)

/ MANDJE ‘DÉCOUVERTE’ (4 x 3 st.) 			
Pleine Mer - St Vaast – Isigny – Utah

€ 27.00

/ MANDJE ‘LA TRILOGIE’ (3 x 4 st.)				
Eire – Cuvée Prestige – Oléronnaise

€ 28.00

De oesters worden vers geopend net voor afhaling. Wij voorzien tevens citroen.
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kwaliteit
en perfecte
organisatie

MENU LAURÈL
€ 45.00/P.P.

TRILOGIE VAN VOORGERECHTJES
Ganzenlever en torchon - bessenchutney (k)
Coquilles - knolselder caviar - groene kruiden (w)
Cappuccino van Topinambour - gerookte rivierpaling (w)

Kalfshaasje traag gegaard - sauté van zilveruitjes – appeltjes – kastanje - sausje van vintage cider
of
Hertenkroon - nieuwjaarsframboosjes - eau de vie - gecarameliseerd witloof
(+ € 7.00 pp)

IJSCREATIE ‘DEBAILLEUL’
zie pag. 9 (beschikbaar in 4 of 6 of 10 pers.)
Vacherin chocolat - Vacherin café - Framboisier - Coccinelle - Hérisson
of
DESSERTBORD ‘ZEF’
zie pag. 10 (+ € 2.00 pp)
Buchette Champagne – framboos - sorbet van rode vruchten
of
Nougat krokant - Piemonte mousse (hazelnoot) - cascara - chocolade roomijs
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MENU MARIE-LOU
€ 45.00/P.P.

DUO VAN VOORGERECHTJES
King Krab - mango - carpaccio van zeebaars – limoen (k)
Velouté van spitskool - Emmenthal Finger (w)

Magret van eend gelakt in ahornsiroop - Dijonmosterd - knolselder caviar
crème van eekhoorntjesbrood
of
Envelop van fazant - bospaddestoelen - sausje van Arend Tripel
(+ € 3.00 pp)

IJSCREATIE ‘DEBAILLEUL’
zie pag. 9 (beschikbaar in 4 of 6 of 10 pers.)
Vacherin chocolat - Vacherin café - Framboisier - Coccinelle - Hérisson
of
DESSERTBORD ‘ZEF’
zie pag. 10 (+ € 2.00 pp)
Buchette Champagne – framboos - sorbet van rode vruchten
of
Nougat krokant - Piemonte mousse (hazelnoot) - cascara - chocolade roomijs
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MENU BISOUS
€ 45.00/P.P.

DUO VAN VOORGERECHTJES
Huisgemarineerde zalm - zeevruchtjes - groene radijs (k)
Consommé - ravioli van bospaddestoelen (w)

Dodine van jonge kalkoen - kweepeer - Stilton - truffelhoning
of
Vol-au-vent ‘Royal’ van hoevekip en ris de veau - krokantje
(+ € 4.00 pp)

IJSCREATIE ‘DEBAILLEUL’
zie pag. 9 (beschikbaar in 4 of 6 of 10 pers.)
Vacherin chocolat - Vacherin café - Framboisier - Coccinelle - Hérisson
of
DESSERTBORD ‘ZEF’
zie pag. 10 (+ € 2.00 pp)
Buchette Champagne – framboos - sorbet van rode vruchten
of
Nougat krokant - Piemonte mousse (hazelnoot) - cascara - chocolade roomijs
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FEESTBRUNCH
(koud en warm - min. 6 pers.)

€ 49.00/P.P.

sharing is caring...
BUFFET - KOUDE VOORGERECHTJES
Gepelde tomaat - verse grijze garnalen
Artisanaal gerookte zalm - ajuin en peterselie
Pralientjes van Noordzeetong - kleurige groenten reepjes

WARM SOEPJE
Bisque van schaaldieren

WARM HOOFDGERECHT
Vol-au-vent ‘Royal’ van hoevekip en ris de veau - krokantje
aardappelkroketjes of amandelkroketjes

IJSCREATIE ‘DEBAILLEUL’
zie pag. 9 (beschikbaar in 4 of 6 of 10 pers.)
Vacherin chocolat - Vacherin café - Framboisier - Coccinelle - Hérisson

Tip: Voeg eventueel een degustatiemandje oesters toe als amuses bij de apero (zie pag. 4)
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onvergetelijke
momenten

