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WEEKEND MOEDERDAG 07 - 08 - 09 MEI 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 vóór woensdagavond – 05 mei (20u00) 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.

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

MOM = SUPERHERO

Carine & 
       Christophe

Team traiteur Leconte



moederdagweekend
07 - 08 - 09 MEI

APERO ZOENTJES

 

Krab | avocado | blozende tomaatjes (k)

Hartige Madeleines | chorizo | cebolla (w)

Cappuccino van asperges | (kijvende :-) Emmenthal Finger (w)

VIS

Halve kreeft | bloemenslaatje | pril tuingroen “très belle vue” (k)

of

Koninginnehapje met zalm | zeetong | zeevruchtjes

blanke boter met Parijse champignons | pommes duchesses (w)

VLEES

Kalfslende gevuld met Mozarella en ovengedroogde tomaatjes

boeket van nieuwe groenten | aardappelzonnetje

ZOET

“Allerliefste” | een dessert met verse aardbeien

Apero zoentjes + VG koninginnehapje + HG kalfslende + Zoet   € 47.00 pp

Apero zoentjes + VG 1/2 kreeft + HG kalfslende + Zoet   € 50.00 pp

Apero zoentjes + VG 1/2 kreeft + HG koninginnehapje + Zoet   € 50.00 pp


