eindejaarsfeesten
2021-22

PLAATSEN VAN UW BESTELLING - EINDEJAARSFEESTEN 2021 - 2022			

/

Via telefoon : Carine - 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 via mail.
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 18 december
Uw bestelling voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag noteren wij graag vóór zaterdag 25 december

ADRESSEN VOOR AFHALING VAN UW BESTELLING
In Oudenaarde

Lindestraat 32 (Atelier Rogge)

In Zulte		

Kasteel te Lake - Leie Linkeroever 37

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
In Oudenaarde

Lindestraat 32 (Atelier Rogge)

In Zulte		

Kasteel te Lake - Leie Linkeroever 37

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

op zon. 26/12 – tss 09u00 & 12u00

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

op zon. 02/01 – tss 09u00 & 12u00

Traiteur Leconte		

Tussenbruggen 3		

Fleur de Sel bvba		

9700 Oudenaarde				

T. 055 31 93 96		

info@traiteur-leconte.com
www.traiteur-leconte.com
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APERO

€/P.P.

Trilogie van amuses

Trilogie “Cheers”										
•
•
•

Krab | avocado | salsa van appel en selder (k)
Sashimi van verse zalm | oestermayonaise (k)
Pizza bianca | mascarpone | witte pens (w)

Trilogie “Saluté”										
•
•
•

18

18

Kreeft | mango | dragon (k)
Wrap | gerookte Schotse zalm | kruidenomelet (k)
Cappuccino van blanke asperges (w)

OESTERS

€/STUK

Zeeuwse diepe oester “au Champagne” - te gratineren					

4 /st.

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

€ 29 per mandje

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

€ 29 per mandje

De oesters worden vers geopend net voor afhaling. Wij voorzien tevens citroen.
Diverse (andere) oestervariëteiten beschikbaar, steeds per dozijn. Informeer & bestel tijdig.
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KOUDE VOORGERECHTEN

€/P.P.

Foie gras van eend | eekhoorntjesbrood | notenkramiek | confit					

18

Ceviche van zeebaars | limoen | granaatappel | alikruikjes (bigorneaux)				

20

Gerookte Schotse zalm | ananas relish | crème d’Isigny | toast 			

22

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

KOUDE KREEFTBEREIDINGEN		

€ / P.P.

Feestelijke salade folle met kreeft | gerookte zalm | foie gras | avocado | 		
Ibericoham | truffelvinaigrette					

26

Halve kreeft “Belle-vue” | slaharten | tomatensalsa | cocktailmayonaise | 				
truffelomelet

24

WARM AANBEVOLEN “Te lepelen” 400 gr. per portie		

€ / P.P.

Bisque van kreeft | stukjes kreeftvlees | crème d’Isigny					

12

Consommé van bosduif | geroosterde amarant						

10

Crème van blanke asperges | parmesan krokant						

8

WARME KREEFTBEREIDINGEN		

€ / P.P.

Ovengebakken halve kreeft “Thermidor” | zachte mosterd | wilde rijst					
Pangebakken halve kreeft met prei en morieljes | wilde rijst						
Halve kreeft Armoricaine | tomaat | dragon | wilde rijst
•
•

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

28
32

eindejaarsfeesten 2021 -2022

P4

WARME VISGERECHTEN VG = voorgerecht - HG = hoofdgerecht

€/P.P.
VG

HG

Omble Chevalier | rivierkreeftstaartjes | zacht currysausje

18

24

Kussentje van pladijs | insalata pantesca | nage van tomaat

18

24

Filet van zonnevis | crème van bloemkool en amandel | bergamot

20

28

Cataplana van rode poon | pieterman | kamschelpjes en mosseltjes |
jus van schaaldieren

-

28

Bij vis als hoofdgerecht kan U Uw keuze maken uit:
• Risotto
• Linguini
Bij elk hoofdgerecht voorzien wij verse (warm te serveren) seizoengroenten.

WARME VLEESGERECHTEN (HG)

€/P.P.

Stoofpotje van parelhoen in rode landwijn | Parijse champignons | speksoldaatjes			

20

Salmis van fazant | bospaddestoelen | madeirasausje | grelot uitjes | gefruite broodhartjes

22

Everrug gemarineerd | wildsaus met Calvados | appeltjes geglaceerd in Sirop de Liège		

24

Hertenzadel | cranberrysaus | flan van pastinaak | gegrilde kweepeer				

24

Iberico Solomillo in Lardo di Colonnata | sausje van geurige salie | 		
crème van Paimpol boontjes | chorizo

24

Vol-au-vent van kalfszwezerik | kwartel | truffelballetjes | suprème saus				

28

Voor de aardappelbereidingen kan U Uw keuze maken uit:
• Aardappelkroketjes
• Amandelkroketjes
• Gratin dauphinois

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

€/P.P.

Garnaalkroket (75 gr)			

€6/st.

Kaaskroket “Oud Brugge” (75 gr)			

€3/st.

Balletjes in tomatensaus | aardappelkroketjes			

15

Vol-au-vent van hoevekip | aardappelkroketjes			

15

Mousse au chocolat (kids)			

6

DESSERTBORD

€/P.P.

Passie

11

Cheesecake passievrucht | gember | cocosroomijs | amandelkrokant

Mandarijn

11

Panna cotta kaneel | gekonfijte mandarijn | amandelmelkijs |
crumble van speculaas | merengue

Framboos

11

Frambooscrémeux | schuim van chocolade | matcha crumble | limoensorbet

Chocolade

11

Moelleux van bittere chocolade | vanilleflan | hazelnootcaramel | zilt roomijs
		
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
aan de borden worden toegevoegd.
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MENU TRADITION
€ 48.00/P.P.

TRILOGIE VAN AMUSES “SALUTÉ” (+ €18.00 P.P.)
Kreeft | mango | dragon (k)
Wrap | gerookte Schotse zalm | kruidenomelet (k)
Cappuccino van blanke asperges (w)

KOUD VOORGERECHT
Foie gras van eend | eekhoorntjesbrood | notenkramiek | confit
of
WARM VOORGERECHT (+€2 P.P.)
Filet van zonnevis | crème van bloemkool en amandel | bergamot

HOOFDGERECHT
Salmis van fazant | bospaddestoelen | madeira saus | grelot uitjes | gefruite broodhartjes
(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)
(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

DESSERT
Passie
Cheesecake passievrucht | gember | cocosroomijs | amandelkrokant
of
Mandarijn
Panna cotta kaneel | gekonfijte mandarijn | amandelmelkijs | crumble van speculaas | merengue
of
Framboos
Frambooscrémeux | schuim van chocolade | matcha crumble | limoensorbet
of
Chocolade
Moelleux van bittere chocolade | vanilleflan | hazelnootcaramel | zilt roomijs
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MENU MARIE-LOU
€ 49.00/P.P.

TRILOGIE VAN AMUSES “CHEERS” (+ €18.00 P.P.)
Krab | avocado | salsa van appel en selder (k)
Sashimi van verse zalm | oestermayonaise (k)
Pizza bianca | mascarpone | witte pens (w)

WARM VOORGERECHT
Kussentje van pladijs | insalata pantesca | nage van tomaat

HOOFDGERECHT
Iberico Solomillo in Lardo di Colonnata
sausje van geurige salie | crème van Paimpol boontjes | chorizo
(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)
(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

DESSERT
Passie
Cheesecake passievrucht | gember | cocosroomijs | amandelkrokant
of
Mandarijn
Panna cotta kaneel | gekonfijte mandarijn | amandelmelkijs | crumble van speculaas | merengue
of
Framboos
Frambooscrémeux | schuim van chocolade | matcha crumble | limoensorbet
of
Chocolade
Moelleux van bittere chocolade | vanilleflan | hazelnootcaramel | zilt roomijs
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MENU BISOUS
€ 54.00/P.P.

TRILOGIE “CHEERS”
Krab | avocado | salsa van appel en selder (k)
Sashimi van verse zalm | oestermayonaise (k)
Pizza bianca | mascarpone | witte pens (w)

SOEPJE
Crème van blanke asperges | parmesan krokant

HOOFDGERECHT
Stoofpotje van parelhoen in rode landwijn | Parijse champignons | speksoldaatjes
(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)
(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

DESSERT
Passie
Cheesecake passievrucht | gember | cocosroomijs | amandelkrokant
of
Mandarijn
Panna cotta kaneel | gekonfijte mandarijn | amandelmelkijs | crumble van speculaas | merengue
of
Framboos
Frambooscrémeux | schuim van chocolade | matcha crumble | limoensorbet
of
Chocolade
Moelleux van bittere chocolade | vanilleflan | hazelnootcaramel | zilt roomijs
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MENU GOURMAND
€ 59.00/P.P.

OESTERS (+ €12 P.P.)
Gegratineerde Zeeuwse diepe oester “au Champagne” – 3 pp

KOUD VOORGERECHT
Halve kreeft “Belle Vue” | slaharten | tomatensalsa | cocktailmayonaise

HOOFDGERECHT
Vol-au-vent van kalfszwezerik | kwartel | truffelballetjes | suprème saus
(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)
(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

DESSERT
Passie
Cheesecake passievrucht | gember | cocosroomijs | amandelkrokant
of
Mandarijn
Panna cotta kaneel | gekonfijte mandarijn | amandelmelkijs | crumble van speculaas | merengue
of
Framboos
Frambooscrémeux | schuim van chocolade | matcha crumble | limoensorbet
of
Chocolade
Moelleux van bittere chocolade | vanilleflan | hazelnootcaramel | zilt roomijs
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MENU WILD
€ 59.00/P.P.

TRILOGIE “CHEERS”
Krab | avocado | salsa van appel en selder (k)
Sashimi van verse zalm | oestermayonaise (k)
Pizza bianca | mascarpone | witte pens (w)

SOEPJE
Consommé van bosduif | geroosterde amarant

HOOFDGERECHT
Everrug gemarineerd | wildsaus met Calvados | appeltjes geglaceerd in Sirop de Liège
of
Hertenzadel | cranberrysaus | flan van pastinaak | gegrilde kweepeer
(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)
(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

DESSERT
Passie
Cheesecake passievrucht | gember | cocosroomijs | amandelkrokant
of
Mandarijn
Panna cotta kaneel | gekonfijte mandarijn | amandelmelkijs | crumble van speculaas | merengue
of
Framboos
Frambooscrémeux | schuim van chocolade | matcha crumble | limoensorbet
of
Chocolade
Moelleux van bittere chocolade | vanilleflan | hazelnootcaramel | zilt roomijs
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MENU KREEFT
€ 63.00/P.P.
OESTERS
Gegratineerde Zeeuwse diepe oester “au Champagne” – 3 pp
of
TRILOGIE “CHEERS” (+ €6 P.P.)
Krab | avocado | salsa van appel en selder (k)
Sashimi van verse zalm | oestermayonaise (k)
Pizza bianca | mascarpone | witte pens (w)

BISQUE
Bisque van kreeft | kreeftvlees | crème d’Isigny

HOOFDGERECHT
(min. 2 pers. per bereiding)

Ovengebakken halve kreeft “Thermidor” (cat. 700/800 gr) | zachte mosterd | wilde rijst
of
Pangebakken halve kreeft (cat. 700/800 gr) met prei en morieljes | wilde rijst
of
Halve kreeft (cat. 700/800 gr) Armoricaine | tomaat | dragon | wilde rijst

DESSERT
Passie
Cheesecake passievrucht | gember | cocosroomijs | amandelkrokant
of
Mandarijn
Panna cotta kaneel | gekonfijte mandarijn | amandelmelkijs | crumble van speculaas | merengue
of
Framboos
Frambooscrémeux | schuim van chocolade | matcha crumble | limoensorbet
of
Chocolade
Moelleux van bittere chocolade | vanilleflan | hazelnootcaramel | zilt roomijs
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KOUD FEESTBUFFET
KERST- EN NIEUWJAARSBUFFET (€38 P.P.)

Zalmsuprème traag gegaard met dille
Tomaat | verse grijze garnalen | echte mayonaise
Praline van Noordzeetong | persillade
Handgesneden gerookte Schotse zalm
Scampivlinders in currymarinade
Gevulde scharreleitjes
Kwartel “à la broche” | mangosalsa
Terrine van ree en ganzenlever | compote van rode ui en framboos
San Daniele ham | Kaapse goudbes | pecannootjes
Tagliata van runderhaas | kruidenpesto
Passende verse salades | sausjes
Buffetbroodjes

IN OPTIE
(= als onderdeel van het buffet)
halve kreeft “en belle vue” (+ € 16 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

€ 29.00

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

€ 29.00

De oesters w. vers geopend net voor afhaling. Wij voorzien tevens citroen.
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Geniet van zorgeloze
feestdagen.

