
ZONDER ZORGEN

GENIETEN VAN HEERLIJKE

EINDEJAARSFEESTEN

TRAITEUR-AFHAAL EINDEJAAR 22-23



HET PLAATSEN VAN UW BESTELLING  -  EINDEJAARSFEESTEN 2022 - 2023 

   

Via mail : carine@traiteur-leconte.com

Via telefoon : Carine - 0476/86.18.90

Vermeld steeds Uw volledige naam – adres - tel.nr. – emailadres en adres van afhaling (Oudenaarde of Zulte).

Elke bestelling wordt steeds door ons bevestigd.

Enkel zo bent U zeker dat wij ze ook goed ontvangen hebben.

Voor een vlotte bediening tijdens de feestdagen, wordt uw bestelling verrekend bij reservatie.

 Uw bestelling voor Kerstavond en Kerstdag verwachten wij uiterlijk op zondag 18 december

 Uw bestelling voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag noteren wij graag vóór zondag 25 december

ADRESSEN VOOR AFHALING VAN UW BESTELLING  -  OUDENAARDE & ZULTE

    
In Oudenaarde Lindestraat 32 (Atelier Rogge) 

In Zulte  Kasteel te Lake - Leie Linkeroever 37

 Op 24/12 en 31/12 afhaling tss 14u00 & 17u00

 Op 25/12 en 01/01 afhaling tss 11u00 & 12u00

RETOUR VAN MATERIAAL IN BRUIKLEEN   -  OUDENAARDE & ZULTE
 

In Oudenaarde Lindestraat 32 (Atelier Rogge) 

In Zulte  Kasteel te Lake - Leie Linkeroever 37

 Retour van het materiaal van 24/12 & 25/12  op ma. 26/12 – tss 10u00 & 12u00

 Retour van het materiaal van 31/12 & 01/01  op ma. 02/01 – tss 10u00 & 12u00

Traiteur Leconte  Tussenbruggen 3  T. 055 31 93 96 info@traiteur-leconte.com

Fleur de Sel  9700 Oudenaarde G. 0476 86 18 90 www.traiteur-leconte.com
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APERO   €/P.P.  
  
  

Trilogie “Noordzee garnaal” (Noordzee garnaal: vis van het jaar) 18 

/  Mini cocktail van verse grijze garnalen “expo style” (k)

/  Kamschelpjes à l’Ostendaise (w)  

/  Bisque van verse grijze garnaaltjes (w) 

 

Trilogie “Terroir”  18 

/   Terrine van jong konijntje (k)

/  Pulled Pork “Parmentier” (w)  

/  Dashi met parelhoen (w) 

 

Trilogie “Norsk”  18 

/   Zalm gemarineerd | dille room (k)

/   Pomme Moscovite | gerookte zalm | bieslook (w)

/   Cappuccino van asperges | zalm chips (w) 

 

 

To share - Trio van huisbereide rillettes & crostini  €25 per trio 

150 gr. per soort - incl. 25 crostini

/   Krab | Isigny room

/   Konijn | hazelnootjes

/   Sprot | Jonagold

BUT FIRST.. . . .  APERO!
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OESTERS   €/STUK 
 
  

Zeeuwse diepe oester “au Champagne” - te gratineren 4

Degustatie-mandjes 

Voor bij de apero of als extra bij een koud buffet ... 

 

 Mandje “Découverte” - Normandie (4 x 3 st.) €33 per mandje 

 /  Pleine Mer

 /  St Vaast 

 /  Isigny  

 /  Utah Beach 

 

 Mandje “La Trilogie” - Charente Maritime (3 x 4 st.) €33 per mandje 

 /  Eire

 /  Cuvée Prestige 

 /  Fines de Claire 

 

 Mandje “Kid Trio” (3 x 4 st.) €33 per mandje 

 /  Pacific

 /  Tsjarkaya 

 /  Belon n°3 

 

De oesters worden vers geopend net voor afhaling. Wij voorzien tevens citroen. 

Bent u een echte liefhebber?

Dan hebben wij ook nog tal van andere oestervariëteiten beschikbaar, 

steeds per dozijn. Informeer en bestel tijdig.

“ I ’M ON A SEAFOOD DIET.

I  SEE FOOD AND.. . . .  I  EAT IT.”
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KOUDE VOORGERECHTEN  €/P.P 
 
  

Feestelijke Salade Folle 26

Rund tagliata | foie gras d’oie | San Daniele | écrevisses | kreeft |

gerookte Schotse zalm | grijze garnalen | kwartel-ei | kweepeer | mango

Huisbereide rillettes van krab | Isigny room | guacamole 20

Trio van gemarineerde zalm || rode biet & sinaas | Gin & Tonic | limoen & lente-ui 21 

De koude voorgerechten worden door ons volledig afgewerkt en op het gepaste porselein gepresenteerd.

KOUDE KREEFTBEREIDINGEN  €/P.P 
 
  

Homard “Belle vue” (cat. 500/600 gr.) 24

“Belle vue” van halve kreeft  | mesclun van jonge salade | salsa van tomaat en verse kervel |

scharreleitjes “Dijonaise” | home made cocktailmayonaise

WARME KREEFTBEREIDINGEN  €/P.P 
 
  

Halve kreeft in waterzooi van fijne groentjes | cocotte-aardappeltjes

Toscaanse halve kreeft | linguini “Pomarola” | gesmolten tomaat | Parmesan

Halve kreeft | Oosterse groentencurry | wilde rijst | Yuzu kruidenboter 

 

categorie 500/600 gr. 28

categorie 700/800 gr. 32
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WARM AANBEVOLEN  €/P.P 
 
  

Aspergesoepje | ravioli van langoustines 10

Consommé van bospaddestoelen | gekonfijte eend 10

Romig vissoepje | kamschelpjes | grijze garnalen 10

WARME VISGERECHTEN (VG = VOORGERECHT - HG = HOOFDGERECHT) €/P.P 
 
  VG HG 

 

Roodbaars | caviar van knolselder | bospaddestoelen risotto 18 24

Zeebarbeel | jus van Bouillabaisse | artisjok 18 24

Rode Poon | zalfje van peterseliewortel | blanke boter met zilte citroen 18 24

Pieterman “en papillote” | blanke boter | gesmolten tomaat | verse basilicum 18 24

Tagine van zeewolf en scheermesjes | sausje met saffraan 20 26

Blanquette van schartong | gepocheerde Zeeuwse oester | Noordzee garnalen 20 26

Bij vis als hoofdgerecht (en indien niet specifiek vermeld) kan U Uw keuze maken uit :

/ Risotto

/ Linguini

Bij elk hoofdgerecht voorzien wij verse (warm te serveren) seizoengroenten.
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WARM VLEESGERECHTEN (HG)  €/P.P 
 
  

Rug van jong konijntje | fijne vulling met kreeftvlees | zacht gevanilleerd sausje 24

Dodine van parelhoen met pistachenootjes en gedroogde abrikoosjes |  sausje van Amontillado Sherry 22

Magret van hoeve-eend gerijpt in Kardemom | sausje van Sanguine sinaas 22

Fazant | gebraiseerd buikspek | charlotte van witloof en kweepeer | sausje van Tongerlo Christmas 24 

 

Everrug gelakt in granaatappelsiroop | sausje van Vlaams Roodbruin 24 

Ovengebakken hertenzadel met Lampong peper | sausje van Cranberry en duindoornbes 26

Voor de aardappelbereidingen kan u uw keuze maken uit:

/ Aardappelkroketjes

/ Amandelkroketjes 

/ Gratin dauphinois
 
 

Bij elk hoofdgerecht voorzien wij verse (warm te serveren) seizoengroenten. 

 

 

BENGELTJES €/P.P 
 

Balletjes in tomatensaus | aardappelkroketjes 16

Vol-au-vent van hoevekip | aardappelkroketjes 16

Mousse au chocolat (kids) 6
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DESSERT IN BOWL €/P.P 
 
  

Chocolade 11

Mousse van witte chocolade en Miso caramel | compote van appel en galanga |

roomijs van gebrande rijst

Speculaas 11

Flan van speculaas | mousse van cara crakine (melkchocolade en geroosterde zaden) |

vanilleroomijs | Yuzu 

 

Mango 11

Cheesecake met spicy mango | bavarois van kokos | ananassorbet 

 

Snickers 11

Snickertaartje “New Style” | vanilleroomijs

Het dessert wordt door ons volledig afgewerkt en op het gepaste porselein gepresenteerd. 

Het accent van sorbet of ijs krijg je afzonderlijk mee en kan net voor het serveren 

aan de bowls worden toegevoegd.

HAPPINESS IS

. . .  NOT SHARING YOUR DESSERT :-)



MENU TRADITION

€48 P.P.

  

Trilogie Amuses “Noordzee garnaal”

(+ € 18.00 pp)

Mini cocktail van verse grijze garnalen “expo style” (k)

Kamschelpjes à l’Ostendaise (w)

Bisque van verse grijze garnaaltjes (w)

•

Warm voorgerecht

Roodbaars | caviar van knolselder | bospaddestoelen risotto

•

Hoofdgerecht

Dodine van parelhoen met pistachenootjes en gedroogde abrikoosjes

sausje van Amontillado Sherry

(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)

(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

•

Dessert in bowl

Chocolade

Mousse van witte chocolade en Miso caramel | compote van appel en galanga |

roomijs van gebrande rijst

of

Speculaas

Flan van speculaas | mousse van cara crakin (melkchocolade en geroosterde zaden) |

vanilleroomijs | Yuzu

of

Mango

Cheesecake met spicy mango | bavarois van kokos | ananassorbet

of

Snickers

Snickertaartje “New Style” | vanilleroomijs



MENU MARIE-LOU

€49 P.P.

 
  

Trilogie Amuses “Terroir”

(+ € 18.00 pp)

Terrine van jong konijntje (k)

Pulled Pork “Parmentier” (w)

Dashi met parelhoen (w)

•

Warm voorgerecht

Zeebarbeel | jus van Bouillabaisse | artisjok

•

Hoofdgerecht

Magret van hoeve-eend gerijpt in Kardemom | sausje van Sanguine sinaas

(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)

(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

•

Dessert in bowl

Chocolade

Mousse van witte chocolade en Miso caramel | compote van appel en galanga |

roomijs van gebrande rijst

of

Speculaas

Flan van speculaas | mousse van cara crakin (melkchocolade en geroosterde zaden) |

vanilleroomijs | Yuzu

of

Mango

Cheesecake met spicy mango | bavarois van kokos | ananassorbet

of

Snickers

Snickertaartje “New Style” | vanilleroomijs



MENU BISOUS 

€52 P.P.

 
  

Soepje

(+ € 10.00 pp)

Romig vissoepje | kamschelpjes | grijze garnalen

•

Warm voorgerecht

Tagine van zeewolf en scheermesjes | sausje met saffraan

•

Hoofdgerecht

Ovengebakken hertenzadel met Lampong peper | sausje van Cranberry en duindoornbes

(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)

(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

•

Dessert in bowl

Chocolade

Mousse van witte chocolade en Miso caramel | compote van appel en galanga |

roomijs van gebrande rijst

of

Speculaas

Flan van speculaas | mousse van cara crakin (melkchocolade en geroosterde zaden) |

vanilleroomijs | Yuzu

of

Mango

Cheesecake met spicy mango | bavarois van kokos | ananassorbet

of

Snickers

Snickertaartje “New Style” | vanilleroomijs



MENU GOURMAND

€59 P.P.

 
  

Soepje

Aspergesoepje | ravioli van langoustines

•

Koud of warm voorgerecht

Huisbereide rillettes van krab | Isigny room | guacamole (k)

of 

Blanquette van schartong | gepocheerde Zeeuwse oester | Noordzee garnalen (w)

•

Hoofdgerecht

(min. 2 pers. per bereiding)

Rug van jong konijntje | fijne vulling met kreeftvlees | zacht gevanilleerd sausje

of

Dodine van parelhoen met pistachenootjes en gedroogde abrikoosjes |

sausje van Amontillado Sherry

(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)

(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

•

Dessert in bowl

Chocolade

Mousse van witte chocolade en Miso caramel | compote van appel en galanga |

roomijs van gebrande rijst

of

Speculaas

Flan van speculaas | mousse van cara crakin (melkchocolade en geroosterde zaden) |

vanilleroomijs | Yuzu

of

Mango

Cheesecake met spicy mango | bavarois van kokos | ananassorbet

of

Snickers

Snickertaartje “New Style” | vanilleroomijs



MENU WILD

€59 P.P.

 
  

Trilogie Amuses

Mini cocktail van verse grijze garnalen “expo style” (k)

Zalm gemarineerd | dille room (k)

Pulled Pork “Parmentier” (w)

•

Consommé

Consommé van bospaddestoelen | gekonfijte eend

•

Hoofdgerecht

(min. 2 pers. per bereiding)

Fazant | gebraiseerd buikspek | charlotte van witloof en kweepeer | sausje van Tongerlo Christmas

of

Everrug gelakt in granaatappelsiroop | sausje van Vlaams Roodbruin

of

Ovengebakken hertenzadel met Lampong peper - sausje van cranberry en duindoornbes (+€2 p.p.)

(aardappelbereiding naar keuze – zie suggesties)

(incl. verse warm te serveren seizoengroenten)

•

Dessert in bowl

Chocolade

Mousse van witte chocolade en Miso caramel | compote van appel en galanga |

roomijs van gebrande rijst

of

Speculaas

Flan van speculaas | mousse van cara crakin (melkchocolade en geroosterde zaden) |

vanilleroomijs | Yuzu

of

Mango

Cheesecake met spicy mango | bavarois van kokos | ananassorbet

of

Snickers

Snickertaartje “New Style” | vanilleroomijs



MENU KREEFT

€68 P.P.

  

Amusettes

Gegratineerde Zeeuwse diepe oester “au Champagne” (w)

Kamschelpjes à l’Ostendaise (w)

Amusette van krab (k)

•

Soepje

Aspergesoepje | ravioli van langoustines

•

Hoofdgerecht

(kreeften cat. 700/800 gr. - min. 2 pers. per bereiding)

Halve kreeft in waterzooi van fijne groentjes | cocotte-aardappeltjes

of

Toscaanse halve kreeft | linguini “Pomarola” | gesmolten tomaat | Parmesan

of

Halve kreeft | Oosterse groentencurry | wilde rijst | Yuzu kruidenboter

•

Dessert in bowl

Chocolade

Mousse van witte chocolade en Miso caramel | compote van appel en galanga |

roomijs van gebrande rijst

of

Speculaas

Flan van speculaas | mousse van cara crakin (melkchocolade en geroosterde zaden) |

vanilleroomijs | Yuzu

of

Mango

Cheesecake met spicy mango | bavarois van kokos | ananassorbet

of

Snickers

Snickertaartje “New Style” | vanilleroomijs
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KOUD FEESTBUFFET (VANAF 4 PERS.) €/P.P 
 
  

Visbuffet “Met zicht op zee” 37

/   Zalmsuprème traag gegaard

/   Tomaat | verse grijze garnalen | echte home made mayonaise

/   Praline van Noordzeetong | fijne duxelle

/   Handgesneden gerookte zalm

/   Scampivlinders à la plancha

/   Huisbereide terrine van snoekbaars en rivierkreeftstaartjes

/   Rillettes van gerookte Sprot | appeltjes

/   Gevulde scharrel-eitjes

/   Passende huisbereide salades | sausjes

/   Mesclun

/   Buffetbroodjes

In optie (= enkel als onderdeel van een buffet) :

+ halve kreeft “en belle vue” (cat. 500/600 gr) + € 18.00 pp

Kerst- en Nieuwjaarsbuffet 39

/   Zalmsuprème traag gegaard

/   Tomaat | verse grijze garnalen | echte home made mayonaise

/   Praline van Noordzeetong | fijne duxelle

/   Handgesneden gerookte zalm

/   Scampivlinders à la plancha

/   Gevulde scharreleitjes

/   Kalkoenhaasje | appel | veenbessen | Luikse siroop

/   Huisbereide wildterrine | witloof chutney

/   San Daniele ham | Port vijg 

/   Tagliata van runderhaas | rucola | Parmesan

/   Passende huisbereide salades | sausjes

/   Mesclun

/   Buffetbroodjes

In optie (= enkel als onderdeel van een buffet) :

+ halve kreeft “en belle vue” (cat. 500/600 gr) + € 18.00 pp



GENIET

VAN DE GEZELLIGHEID

VAN HET SAMENZIJN

VAN DE SMAKEN

FIJNE FEESTEN VANWEGE 

CARINE, CHRISTOPHE

EN HET VOLTALLIGE TEAM


