tapasbox
VOOR 2 PERSONEN

let’s go for
sunshine, bites
and bubbles

TAPASBOX VOOR 2 PERSONEN

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.

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 KLINKEN.

Carine &ristophe
Ch
Team traiteur Leconte

tapasbox de vlaamse
(wieler) klassiekers
(2 personen - €35/box)

Ename ham | flinterdun
Gelakt buikspek | Oudenaardse Camps mosterd
Crémeux van gerookte paling | Rogge toast
Huisbereide rillettes van Bekegemse eendebout in reuzel
Mascarpone crème met verse geitekaas en kasteelhoning | chips van nieuwe knolletjes

Fourchette (75 cl)
+ € 10.00
Fourchette werd geboren uit het beste van 2 werelden.
De geraffineerde, verfijnde smaak van topchefs
en de kennis en de passie van 6 generaties meesterbrouwers.
Fourchette is een levend bier, een blend van tripel en witbier.
Als geen ander beheerst men het proces van hoge gisting,
natuurlijke lagering en nagisting.
Fourchette is heerlijk bij de apero en allerlei gerechten.

Wiscoutre – Entre-deux-monts (75 cl)
+ € 22.00
Méthode Traditionnelle – Vlaamse Mousserende Kwaliteitswijn.
“Wiscoutre” verwijst naar de oude Frankische benaming van het dorp Westouter.
Dit is de eerste mousserende wijn die het domein produceert sinds 2009,
met als rode draad het druivenras Kerner in de assemblage.
Deze frisse en aromatische mousserende wijn, gemaakt volgens de traditionele methode,
leent zich perfect als aperitief.

tapasbox
Le Mistral

(2 personen - €35/box)

Salsa van zongerijpte tomaatjes | Bruschetta
Paleta Iberica | flinterdun
Tapenade van Taggiasca olijfjes | Crostini
Acras van Bacalhau | limoen – chili dip
Pissaladière du Midi | rucola pesto

Les Parfums du Midi Rosé (75 cl)
+ € 9.00
100% Grenache rosé – Languedoc
Is een wijn die het savoir-faire van de Franse wijnbouwer combineert met een mooi terroir.
Zalmroze kleur. Aroma’s van frambozen en rode besjes.

tapasbox
1001 Nachten
(2 personen - €35/box)

Humus Masabacha | Scheurbrood
Tabouleh | granaatappel | verse munt
Baba Ganoush van aubergines | Flat bread
Labneh (Libanese Tzaziki) met verse kruiden & Za’atar
Ovenverse Twisters

Les Parfums du Midi Rosé (75 cl)
+ € 9.00
100% Grenache rosé – Languedoc
Is een wijn die het savoir-faire van de Franse wijnbouwer combineert met een mooi terroir.
Zalmroze kleur. Aroma’s van frambozen en rode besjes.

tapasbox
vuurtoren

(2 personen - €35/box)

Rillettes van zeebaars | crème d’Isigny | zwarte peper
Handgesneden verse zalm | zeevenkel
Vers gekookte Zeeuwse kreukels
Rode Poon lolly | tartaar van Salty Finger
Gegratineerde kamschelpjes

Terrasses De la Mer (75 cl)
+ € 9.00
Languedoc – Grenache & Viognier
Uiterst elegante witte wijn, zeer puur met exotische trekjes. Expressieve aroma’s met toetsen van
passievrucht en met een fijne en smakelijke afdronk.

