herfstmenu
november
(van 16/11 TOT 30/11/2020)

.
.
.

PICK UP OR DELIVERY
TRAITEUR LECONTE (OUDENAARDE)
KASTEEL TE LAKE (POP UP CHATO ZULTE & LES FABLES ZULTE) - ZULTE
De suggesties en de herfst-winter kaart vind je ook altijd terug op onze website:
www.traiteur-leconte.com – “Pick Up & Delivery”.

Zoals altijd werken wij uitsluitend met verse producten. Daarom vragen wij U om Uw bestelling
uiterlijk 3 dagen voor afhaling/levering door te geven.

Minder dan 3 dagen tot 24u00 voor afhaling : enkel keuze uit onze “dag – weeksuggesties”.

Alle gerechten zullen reeds kant en klaar zijn. Koude gerechten worden volledig afgewerkt op het gepaste
porselein ; de warme gerechten dienen enkel nog opgewarmd te worden. Je ontvangt hiervoor de nodige
instructies.
Uiteraard volgen we alle voorschriften en maatregelen op gebied van hygiëne en veiligheid op de voet.

HET PLAATSEN VAN UW BESTELLING (MIN. 2 PERS)
•

U kan Uw bestelling doorgeven via telefoon - Carine : 055/31.93.96 of 0476/86.18.90

•

of via email : carine@traiteur-leconte.com

Vermeld steeds uw volledige naam, adres en gsm-nummer.

PICK UP - DELIVERY
•

Pick Up is mogelijk in Oudenaarde en in Zulte (nota: graag afgesproken tijdstip stipt volgen aub)

		

- Traiteur Leconte – Tussenbruggen 3 – 9700 Oudenaarde

		

- Kasteel Te Lake & Les Fables Zulte – Linkeroever 37 – 9870 Zulte

• Delivery regio Oudenaarde & Zulte (vanaf € 75.00)
- € 5.00 binnen een straal van 10 km
		

- € 10.00 binnen een straal tss 11 & 15 km

BEVESTIGING & BETALING
Elke bestelling wordt steeds door ons bevestigd via mail. Enkel zo bent U zeker dat wij ze ook goed ontvangen hebben. In deze bevestigingsmail ontvangt U Uw referentie – het bedrag van Uw bestelling – het bankrekeningnr. voor de overschrijving vooraf.

Carine – Christophe
Team traiteur Leconte

herfstmenu november
16/11 t.e.m 30/11
vanaf
TRILOGIE VAN AMUSES (€15)
OF TRILOGIE VAN VOORGERECHTJES (€ 21)

Terrine van ree | gemarineerde vijg
Schelpverse Sint-Jacobsnoot | bospaddestoelen (w)
Crème van schorseneer | gegrilde hazelnootjes (w)

•

FILET VAN ZONNEVIS OP VEL GEBAKKEN (VG €16 - HG €20)
caviar van aardpeer | jus van schaaldieren

RUG VAN WILDE EVER (HG €20)
sausje van Oudenaardse Tripel | gegratineerd aardappeltaartje (of amandelkroketjes)
cox en veenbesjes

LAMSNOOTJES GEMARINEERD IN KRUIDENOLIE (HG €20)
sausje van rode landwijn | blinkende peentjes | gegratineerd aardappeltaartje

•

ZOET (€8)
Clafoutis met pruimen | ijs
of
Moelleux au chocolat | ijs

“CHEFS CHOICE” (min. & vanaf 2 pers.)

Trilogie van amuses | HG Zonnevis OF Rug van wilde ever OF Lamsnootjes | Dessert		

€ 40

VG Zonnevis | HG Rug van wilde ever OF Lamsnootjes | Dessert				€ 42

Trilogie van voorgerechtjes | HG Zonnevis OF rug van wilde ever OF lamsnootjes | Dessert		

€ 45

