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PAASWEEKEND 2023
 

plaatsen van uw bestelling 

U kan Uw bestelling doorgeven

via telefoon - Carine: 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 5 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

Traiteur Leconte

Tussenbruggen 3 – 9700 Oudenaarde



PAASMENU
€49 p.p.

 

amuses 

(+ €11 p.p.) 

Canapé met kwartel-eitje “sur le plat” (k)

Eitje “en cocotte” met asperges (w)

Consommé van kwartel  |  gepocheerd eitje (w) 

voorgerecht

Roodbaars  |  involtini van asperges  |  kervelboter

Papardelle  |  Zuiderse pesto

hoofdgerecht 

Lamsbout traag gegaard met zeven kruiden

Sausje van rode landwijn  |  groenten uit de lente-tuin  |  taartje van geprakte kriel

dessert

Pavlova à la violette 

 

 

 

 

 



LENTE - KOUDE BUFETTEN
 

Visbuffet “Zicht op Zee” €38 p.p. 

|  Zalmsuprème traag gegaard | verse tuinkruiden

|  Tomaat | verse grijze Noordzee garnalen | echte home made mayonaise

|  Pralientjes van zeetong | aspergepuntjes

|  Handgesneden gerookte zalm extra doux

|  Scampivlinders à la Plancha

|  Gegrilde tonijn | guacamole

|  Rillettes van gerookte forel | radijsjes

|  Gevulde hoeve-eitjes | bessenfruit

|  Passende huisbereide salades | sausjes

|  Mesclun

|  Buffetbroodjes

|  In optie (= enkel als onderdeel van een buffet) : + ½ kreeft “en belle vue” (+ € 15.00 pp)

Lentebuffet €40 p.p. 

|  Zalmsuprème traag gegaard | verse tuinkruiden

|  Tomaat | verse grijze Noordzee garnalen | echte home made mayonaise

|  Pralientjes van zeetong | aspergepuntjes

|  Handgesneden gerookte zalm extra doux

|  Scampivlinders à la Plancha

|  Dun gesneden San Daniele ham | zoete meloen

|  Tagliata van runderhaas | kruidenpesto | Parmesan krullen

|  Kalfslende traag gegaard | Tonato saus

|  Gevulde hoeve-eitjes | bessenfruit

|  Passende huisbereide salades | sausjes

|  Mesclun

|  Buffetbroodjes

|  In optie (= enkel als onderdeel van een buffet) : + ½ kreeft “en belle vue” (+ € 15.00 pp)



BUNNYKISSES
& EASTER WISHES

Carine & 
       Christophe

TEAM TRAITEUR LECONTE


