de ‘dankjewel’
aperobox
OM UW TEAM MEE TE
VERWENNEN, BEDANKEN, MOTIVEREN, STIMULEREN,...

Wens je jouw team
in deze bizarre tijden extra te verwennen?
Dan helpen wij jou graag!
Onze aperobox zal jouw team voorzien van ‘bruisende’ energie!
Wij brengen de bubbles naar de bubbels!

hoe werkt het
U maakt een selectie uit de 3 mogelijke apero-pakketten.
U geeft ons de thuisadressen van uw teamleden door.

Wij stellen de aperopakketten met de meeste zorg samen en leveren ze aan huis bij elk van uw teamleden.

bestellen?
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.

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.

... the personal touch
Wens je graag een extra persoonlijke touch toe te voegen aan het pakket... een brief, een gadget. Wij stellen
ons flexibel op en denken graag mee om de beleving nog mooier te maken.
Wens je de inhoud van het pakket up te graden of down te graden dan kan dat uiteraard op verzoek.

Carine &ristophe
Ch
Team traiteur Leconte

aperobox
VOOR 2 PERSONEN

FOOD

Graved Lachs van zalm | blini
Remoulade van kreeft & knolselder
Hummus & worteldip
Home made sushi roll | soja dip
Rillettes van gekonfijte eendenbout | volkoren crisp

Al deze producten zijn bereid in eigen keuken.
Wij garanderen een optimale versheid (koelkast) tot 3 dagen na productie.

BUBBELS

Inclusief Cava M&M – Millésimé (75 cl)
€ 55 per box

OF

Inclusief Spumante La Jara Pinot Grigio Rosé (75 cl) – BIO
€ 60 per box

OF

Inclusief Champagne Marcel Deheurles “Réserve” (75 cl)
€ 70 per box

