EINDEJAARSFEESTEN 2020-21

PLAATSEN VAN UW BESTELLING					

/

Via telefoon : Carine - 055/31.93.96 of 0476/86.18.90

/

Via mail : carine@traiteur-leconte.com

Vermeld steeds Uw volledige naam – adres - tel.nr. – emailadres en adres van afhaling (Oudenaarde of Zulte).

Elke bestelling 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 18 december
Uw bestelling voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag noteren wij graag vóór vrijdag 25 december

ADRESSEN VOOR AFHALING VAN UW BESTELLING
In Oudenaarde

Lindestraat 32 (Atelier Rogge)

In Zulte		

Kasteel te Lake - Linkeroever 37 (=zomer Pop-Up “Chato Zulte” & winter Pop-up “Les Fables)

Op 24/12		

Afhaling tss 14u00 & 17u00

Op 25/12		

Afhaling tss 11u00 & 12u00

Op 31/12		

Afhaling tss 14u00 & 17u00

Op 01/01		

Afhaling tss 11u00 & 12u00

RETOUR VAN MATERIAAL IN BRUIKLEEN

(Adres: Lindestraat 32 – 9700 Oudenaarde)

In Oudenaarde

Lindestraat 32 (Atelier Rogge)

In Zulte		

Kasteel te Lake - Linkeroever 37 (=zomer Pop-Up “Chato Zulte” & winter Pop-up “Les Fables)

Retour van het materiaal van 24/12 & 25/12		

op 26/12 – tss 13u00 & 17u00

Retour van het materiaal van 31/12 & 01/01		

op 02/01 – tss 13u00 & 17u00

Traiteur Leconte		

Tussenbruggen 3		

T. 055 31 93 96		

Fleur de Sel bvba		

9700 Oudenaarde				

info@traiteur-leconte.com
www.traiteur-leconte.com
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grenzeloze
creativiteit

APERO

€/P.P.

Trilogie van amuses

Trilogie “Cheers”										
•
•
•

Terrine van ree & ganzenlever (k)
Quichette met kreeft (w)
Brodo van bosduif (w)

Trilogie “Saluti”										
•
•
•

18

18

Langoustine | blanke boter | limoen (w)
Bruschetta | Paleta Iberica | vijgentapenade (k)
Verrine met mango | ganzenlever | kweepeer compote (k)

OESTERS

€/STUK

Gegratineerde diepe oester “au Champagne”						

4 /st.

Degustatie-mandjes
Mandje “Découverte” (4 x 3 st.) 				
Pleine Mer - St Vaast – Isigny – Utah Beach

€ 28 per mandje

Mandje “La Trilogie” (3 x 4 st.)					
Eire – Cuvée Prestige – Fines de Claire

€ 28 per mandje

De oesters w. vers geopend net voor afhaling. Wij voorzien tevens citroen.
Diverse (andere) oestervariëteiten beschikbaar, steeds per dozijn. Informeer & bestel tijdig.
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kwaliteit
en perfecte
organisatie

KOUDE VOORGERECHTEN

€/P.P.

Halve kreeft | Belle Vue “classique” (cat. 500/600 gr.)					

22

Ganzenlever “au torchon” | confit van kumquat | boter brioche				

18

Salade Folle van kreeft | ganzenlever | Paleta Iberica | langoustine | 			
coquille | garnaal | truffelvinaigrette

25

De koude voorgerechten worden door ons volledig afgewerkt en op het gepaste porselein gepresenteerd.

WARM AANBEVOLEN

€ / P.P.

“Te lepelen” (400 gr./portie) 		

Bisque van kreeft | stukjes kreeftvlees | crème d’Isigny					

12

Consommé St. Hubert | truffel pannenkoek						

10

Crème van knolselder en aardpeer | gerookte rivierpaling				

7

WARME VISGERECHTEN (VG = voorgerecht

€ / P.P.

- HG = hoofdgerecht)		

Osso Bucco van zeeduivel | nage van prei | verse grijze garnaaltjes
Griet op vel gebakken | sausje van rivierkreeftstaartjes | dragon
Papillot van Sint-Jacobsnoot | kumquat | yuzu

VG

HG

18

25

20

28

18

-

Ovengebakken halve kreeft | gesmolten tomaat | blanke boter | fijne groene kruiden | linguini			
•
•

cat. 500/600 gr						
cat. 700/800 gr			

•
•

Risotto
Linguini

26

30
		
			
Bij vis als hoofdgerecht kan U Uw keuze maken uit :

Bij elk hoofdgerecht voorzien wij verse (warm te serveren) seizoengroenten.
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WARME VLEESGERECHTEN (HG)

€/P.P.

Suprème van Bressehoen “au vin jaune” | morieljes					

20

Fazanthaan “Fine Champagne” | praline van vijg en ganzenlever			

22

Everrug met médaillon van bospaddestoelen | sausje van rode Port			
en Bleu des Basques

24

Hertenzadel gerijpt in zachte kruiden | wildsaus “Grand Veneur” | crème van		
peterseliewortel en aardpeer

24

Kalfsmignon traag gegaard | mijoté van appeltjes, druiven en kastanjes | 		
sausje van Monbazillac

28

Voor de aardappelbereiding kan U Uw keuze maken uit:
•
•
•

Aardappelkroketjes
Amandelkroketjes
Gratin dauphinois

Bij elk hoofdgerecht voorzien wij verse (warm te serveren) seizoengroenten.

ENFANTS (TERRIBLES?)

€/P.P.

Garnaalkroket (75 gr)						

€ 4 /st.

Kaaskroket (75 gr)							

€ 2 /st.

Balletjes in tomatensaus | aardappelkroketjes						

12

Vol-au-vent van hoevekip | aardappelkroketjes						

15

Mousse au chocolat (kids)									

DESSERTBORD

5

€/P.P.

Amandine									
Bittere chocolade | schuim van amandelmelk | rode vruchten crémeux | sorbet van limoenblad

10

Piémonté									
Mousse van gekarameliseerde hazelnoot | witte chocolade | fudge | vanilleroomijs

10

Champagne										
Luchtige champagnemousse met framboos | citroengras | rode vruchtensorbet

10

Het dessert wordt door ons volledig afgewerkt en op het gepaste porselein gepresenteerd. Het accent van
sorbet of ijs krijg je afzonderlijk mee en kan net voor het serveren à de borden w. toegevoegd.
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verfijning
en maatwerk

MENU TRADITION
€ 47.00/P.P.

TRILOGIE VAN AMUSES “CHEERS” (+ €15.00 P.P.)
Terrine van ree & ganzenlever (k)
Quichette met kreeft (w)
Brodo van bosduif (w)

WARM VOORGERECHT
Osso Bucco van zeeduivel | nage van prei | verse grijze garnaaltjes

HOOFDGERECHT
Fazanthaan “Fine Champagne” | praline van vijg en ganzenlever
(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)
(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

DESSERT
Amandine
Bittere chocolade | schuim van amandelmelk | rode vruchten crémeux | sorbet van limoenblad
of
Piémonté
Mousse van gekarameliseerde hazelnoot | witte chocolade | fudge | vanilleroomijs
of
Champagne
Luchtige champagnemousse met framboos | citroengras | rode vruchtensorbet
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MENU MARIE-LOU
€ 45.00/P.P.

TRILOGIE VAN AMUSES “SALUTI” (+ €15.00 P.P.)
Langoustine | blanke boter | limoen (w)
Bruschetta | Paleta Iberica | vijgentapenade (k)
Verrine met mango | ganzenlever | kweepeer compote (k)

WARM VOORGERECHT
Papillot van Sint-Jacobsnoot | kumquat | yuzu

HOOFDGERECHT
Suprème van Bressehoen “au vin jaune” | morieljes
(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)
(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

DESSERT
Amandine
Bittere chocolade | schuim van amandelmelk | rode vruchten crémeux | sorbet van limoenblad
of
Piémonté
Mousse van gekarameliseerde hazelnoot | witte chocolade | fudge | vanilleroomijs
of
Champagne
Luchtige champagnemousse met framboos | citroengras | rode vruchtensorbet
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MENU KREEFT
€ 49.00/P.P.

TRILOGIE VAN AMUSES (+ €15.00 P.P.)
Terrine van ree & ganzenlever (k)
Quichette met kreeft (w)
Brodo van bosduif (w)

SOEPJE
Bisque van kreeft | stukjes kreeftvlees | crème d’Isigny

HOOFDGERECHT
Ovengebakken halve kreeft (cat. 700/800 gr.) | gesmolten tomaat
blanke boter | fijne groene kruiden | linguini

DESSERT
Amandine
Bittere chocolade | schuim van amandelmelk | rode vruchten crémeux | sorbet van limoenblad
of
Piémonté
Mousse van gekarameliseerde hazelnoot | witte chocolade | fudge | vanilleroomijs
of
Champagne
Luchtige champagnemousse met framboos | citroengras | rode vruchtensorbet
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MENU BISOUS
€ 55.00/P.P.

TRILOGIE VAN AMUSES
Langoustine | blanke boter | limoen (w)
Bruschetta | Paleta Iberica | vijgentapenade (k)
Verrine met mango | ganzenlever | kweepeer compote (k)

SOEPJE
Consommé St. Hubert | truffel pannekoek

HOOFDGERECHT
Suprème van Bressehoen “au vin jaune” | morieljes
(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)
(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

DESSERT
Amandine
Bittere chocolade | schuim van amandelmelk | rode vruchten crémeux | sorbet van limoenblad
of
Piémonté
Mousse van gekarameliseerde hazelnoot | witte chocolade | fudge | vanilleroomijs
of
Champagne
Luchtige champagnemousse met framboos | citroengras | rode vruchtensorbet
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MENU GOURMAND
€ 59.00/P.P.

TRILOGIE VAN AMUSES
Langoustine | blanke boter | limoen (w)
Bruschetta | Paleta Iberica | vijgentapenade (k)
Verrine met mango | ganzenlever | kweepeer compote (k)

SOEPJE
Crème van knolselder & aardpeer | gerookte rivierpaling

HOOFDGERECHT
Griet op vel gebakken | sausje van rivierkreeftstaartjes | dragon
of
Kalfsmignon traag gegaard | mijoté van appeltjes, druiven en kastanjes | sausje van Monbazillac
(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)
(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

DESSERT
Amandine
Bittere chocolade | schuim van amandelmelk | rode vruchten crémeux | sorbet van limoenblad
of
Piémonté
Mousse van gekarameliseerde hazelnoot | witte chocolade | fudge | vanilleroomijs
of
Champagne
Luchtige champagnemousse met framboos | citroengras | rode vruchtensorbet
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MENU WILD
€ 42.00/P.P.

TRILOGIE VAN AMUSES (+ €15.00 P.P.)
Langoustine | blanke boter | limoen (w)
Bruschetta | Paleta Iberica | vijgentapenade (k)
Verrine met mango | ganzenlever | kweepeer compote (k)

SOEPJE
Consommé St. Hubert | truffel pannekoek

HOOFDGERECHT
Everrug met médaillon van bospaddestoelen | sausje van rode Port en Bleu des Basques
of
Hertenzadel gerijpt in zachte kruiden | wildsaus “Grand Veneur” | crème van peterseliewortel en aardpeer
(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)
(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

DESSERT
Amandine
Bittere chocolade | schuim van amandelmelk | rode vruchten crémeux | sorbet van limoenblad
of
Piémonté
Mousse van gekarameliseerde hazelnoot | witte chocolade | fudge | vanilleroomijs
of
Champagne
Luchtige champagnemousse met framboos | citroengras | rode vruchtensorbet
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onvergetelijke
momenten

KOUD FEESTBUFFET
KERST- EN NIEUWJAARSBUFFET (€35 P.P.)

Zalmsuprème | médaillon van Sint-Jacobsnoot
Tomaat | verse grijze garnalen
Praline van tong en bouquet garnaal
Gerookte Schotse zalm
Huisbereide rillettes van zeebaars | gekonfijte citroen
Gerookte everham
Pastei van fazant | home made chutney van bosbessen
Ovengebakken kruidenham
Pluma Iberico traag gegaard met rozemarijn
Gevulde scharreleitjes
Passende verse salades | sausjes
Buffetbroodjes

IN OPTIE
(= als onderdeel van het buffet)
halve kreeft “en belle vue” (+ € 15 p.p/)
terrine van ganzelever au torchon | confit (+ € 10 p.p.)
halve kreeft & terrine van ganzelever (+ € 20 p.p.)

OESTERS DEGUSTATIE
(als amuses bij de apero of als uitbreiding bij het buffet)
Mandje “Découverte” (4 x 3 st.) 			
Pleine Mer - St Vaast – Isigny – Utah Beach

€ 28.00

Mandje “La Trilogie” (3 x 4 st.)				
Eire – Cuvée Prestige – Fines de Claire

€ 28.00

De oesters w. vers geopend net voor afhaling. Wij voorzien tevens citroen.
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