
MENU
PASEN

PAASWEEKEND



PAASWEEKEND 2022
 

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 13 april 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

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 



PAASMENU
 

amuses 

Geroerd kwartel-eitje  |  daslook  |  lardo di Colonnata

Asperges  |  mimosa  |  Roomse kervel

Tartaar van hoeve-eitjes  |  brandade krokantje 

vis

Zonnevis  |  saffraan boter  |  risotto met blanke asperges  |  Parmesan

vlees 

Osso Bucco van Paaskonijn en Nieroogkreeftjes  |  sausje van vanille bourbon

aardappelnestje  |  crème van tuinboontjes & nieuwe erwtjes  |  gebrande wortel

zoet

Crémeux van melkchocolade  |  structuren van pluk verse aardbeien

limoenblad  |  Napoleoncrisp 

 

 

 

 

 

Amuses  |  Hoofdgerecht : Zonnevis of Osso Bucco van Paaskonijn  |  Zoet  € 45.00 pp

VG Zonnevis  |  Hoofdgerecht Osso Bucco van Paaskonijn  |  Zoet  € 50.00 pp

Amuses  |  VG Zonnevis | Hoofdgerecht Osso Bucco van Paaskonijn  |  Zoet  € 60.00 pp



PAASBUFFET
 

Zalmsuprème traag gegaard | verse tuinkruiden

Tomaat | verse grijze Noordzee garnalen | echte mayonaise

Pralientjes van zeetong | aspergepuntjes

Handgesneden gerookte zalm extra doux

Scampivlinders in curry marinade

Potjesvlees

Dun gesneden San Daniele ham | zoete meloen

Tagliata van runderhaas | kruidenpesto

Kalfslende traag gegaard | rozemarijn

Gevulde hoeve-eitjes

Passende verse salades | sausjes

Buffetbroodjes

Optie : + ½ kreeft “en belle vue” (dagprijs)

 

 

 

 

€ 40.00 pp



BUNNY KISSES
& EASTER WISHES

Carine & 
       Christophe

TEAM TRAITEUR LECONTE


