à la carte
LENTE 2021

kies & geniet

A LA CARTE - LENTE 2021

PLAATSEN VAN UW BESTELLING
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, tel.nr. en emailadres aub.

Zoals altijd werken wij uitsluitend met verse producten. Daarom vragen wij U om Uw bestelling
uiterlijk 2 dagen (48 uur) voor afhaling/levering door te geven.
Koude gerechten worden volledig afgewerkt op het gepaste porselein.
Warme gerechten dienen enkel nog opgewarmd te worden. Je ontvangt hiervoor de nodige
instructies.

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.

PICK UP & DELIVERY
PICK UP is mogelijk in Oudenaarde en in Zulte
/ Traiteur Leconte – Tussenbruggen 3 – 9700 Oudenaarde
/ Kasteel Te Lake (Pop up Chato-Zulte & Les Fables) – Linkeroever 37 – 9870 Zulte

DELIVERY regio Oudenaarde & Zulte (vanaf € 55)
/ Gratis (tijdelijk) binnen een straal van 10 km
/ € 10 tussen 11 & 15 km

VERVOLGENS HOEFT U
ENKEL NOG TE GENIETEN.

Carine &ristophe
Ch
Team traiteur Leconte

à la carte

LENTE 2021

				

TAPAS

Zie rubriek tapasbox op onze website.

KREEFT

Bisque
Bisque van kreeft | kreeftvlees | crème d’Isigny						

€ 12

Canadese kreeft – cat. 500 à 600 gr.

Koude bereidingen per halve kreeft
Belle-Vue “classique” | sla-harten | tomaatjes | hoeve-ei | cocktail mayonaise

€ 24

Kreeft | mango | dragon							

€ 24

Warme bereidingen per halve kreeft
Kreeft “en papillote” | kruidenboter				

		

€ 24

Kreeft uit de oven | gesmolten tomaat | dragon				

€ 24

ZEE

Gourmandise van Noordzeetong | rivierkreeftstaartjes | Basmati rijst			

€ 24

Pannetje van de vistrap | Pommes Duchesses						

€ 20

Zalm suprème op vel gebakken | asperge-risotto		

€ 20

			

LAND

Vol-au-vent “classique” (*)								

€ 18

Vol-au-vent met kalfszwezeriken (hart)

€ 24

(*)						

Zwartpootkip | citroen | Rozemarijn | caponata | linguine				

€ 20

Lamskoteletjes “en papillote” | groene boontjes | smeltende tomaatjes |		

€ 20

gepofte aardappel | kruidenroom

Gebakken kalfszwezeriken (hart) | sausje van morieljes | asperges | amandelkroketjes

(*) met Pommes Duchesses, aardappelkroketjes of handgesneden frietjes voorgebakken in ossewit

€ 34
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DE ZON OP JE BORD

Paella Royal (vanaf 4 pers.)								

€ 18

Ossobuco alla milanese | tagliolini							

€ 20

Bouillabaisse | rouille | kaastoast (vanaf 4 pers.)					

€ 24

Tagliolini alle vongole | Pinot Grigio							

€ 22

ZOET, ZOETER, ZOETST

Moelleux au chocolat van bittere chocolade

					

€8

Crema catalana | sinaas								

€8

Mousse au chocolat									

€8

Trifli | rabarber – rode vruchten | witte chocolade					

€8

... en dit alles
uit eigen keuken

