koud buffet
TRAITEUR LECONTE

serveren en genieten

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.
Nota : voor het Paasweekend : uiterlijk vóór donderdagmiddag 01 april.

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 & Christophe
Team traiteur Leconte

koud buffet
BUFFET GOURMAND (VANAF 2 PERS.)		

€45.00 P.P.

•

Gevulde trostomaat met

•

Halve kreeft “en belle vue”

•

Domino van gepocheerde zalm

•

Pralientjes van zeetong en scampi-vlinders

•

Gevulde hoeve-eitjes

•

Blanke asperges | mimosa-eitjes

•

Passende salad bar en sausjes

•

Handgesneden gerookte zalm

•

Buffetbroodjes

verse grijze Noordzee garnalen

BUFFET LECONTE (VANAF 2 PERS.)		

€45.00 P.P.

•

Domino van gepocheerde zalm

•

Ovengebakken kalfslende | Rozemarijn

•

Pralientjes van zeetong en scampi-vlinders

•

Honinghammetje | gegrilde groene asperges

•

Blanke asperges | mimosa-eitjes

•

Home made rillettes van eendenbout | radijsbloemetjes

•

Handgesneden gerookte zalm

•

Gekonfijte lamstong met sjalotjes & groene kruiden

•

Gevulde trostomaat met verse

•

Passende salad bar en sausjes

grijze Noordzee garnalen

•

Buffetbroodjes

•

Gevulde hoeve-eitjes

PLATEAU AUX FRUITS DE MER (VANAF 4 PERS.)		

€35.00 P.P.

•

Diepe oesters

•

Ongepelde grijze garnalen

•

Platte oesters

•

Koningsgarnaal

•

Kreukels

•

3 soorten schelpjes volgens aanvoer

•

Wulken

Optioneel bij de “Plateau aux fruits de mer” :

•

Vers gekookte Canadese halve kreeft (cat. 4/500 gr.) 		

+ € 15

•

Vers gekookte Noordzee krab (Tourteau)				

+ € 15

•

Vers gekookte langoustine						

+€3

•

King krab poten 							

+ € 12

