EINDEJAARSFEESTEN 2019-20

PLAATSEN VAN UW BESTELLING					

Voor het plaatsen van Uw bestelling:
/

U kan Uw bestelling doorgeven via telefoon (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.
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 15/12.
Uw bestelling voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag noteren wij graag vóór zondag 22/12

AFHALING VAN UW BESTELLING

(Adres: Lindestraat 32 – 9700 Oudenaarde)

Op 24/12		

Afhaling tss 14u00 & 17u00

Op 25/12		
			

Geen afhaling
(nota : de bestellingen van 25/12 dienen ook afgehaald te worden op 24/12)

Op 31/12		

Afhaling tss 14u00 & 17u00

Op 01/01		

Afhaling tss 11u00 & 12u00

RETOUR VAN MATERIAAL IN BRUIKLEEN

(Adres: Lindestraat 32 – 9700 Oudenaarde)

Retour van het materiaal van 24/12 & 25/12		

op 26/12 – tss 14u00 & 18u00

Retour van het materiaal van 31/12 & 01/01		

op 02/01 – tss 14u00 & 18u00

Carine – Christophe – Laurel – Marie-Lou
en het voltallig ‘Traiteur Leconte’ team
wensen jullie gezellige feestdagen toe en een schitterend 2020

Traiteur Leconte		

Tussenbruggen 3		

T. 055 31 93 96		

info@traiteur-leconte.com

Fleur de Sel bvba		

9700 Oudenaarde		

F. 055 31 91 37		

www.traiteur-leconte.com
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APERITIEF/HAPJES

APERO - AMUSES (min. 2 per soort)

€/STUK

Japanse omelet - kreeft - avocado					

4.00

Kalfszwezerik - panko - zalf van pastinaak en truffel					

5.00

Risotto - eekhoorntjesbrood - gebrande hazelnoot					

3.00

Gegratineerde diepe oester - roquette - beukezwam					

3.00

DEGUSTATIE OESTERS
(als amuses bij de apero of als uitbreiding bij het buffet)

/ MANDJE ‘DÉCOUVERTE’ (4 x 3 st.) 			
Pleine Mer - St Vaast – Isigny – Utah Beach

€ 28.00

/ MANDJE ‘LA TRILOGIE’ (3 x 4 st.)				
Eire – Cuvée Prestige – Fines de Claire

€ 28.00

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

Geniet zonder zorgen
van een schitterend eindejaar.
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VOORGERECHTEN
KOUDE VOORGERECHTEN		

€/P.P.

Salade Folle - kreeft - coquille - Stilton - ganzenlever - kweepeer			

24.00

Halve kreeft - Belle Vue (cat. 500/600 gr.)							 26.00

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

WARM AANBEVOLEN “ TE LEPELEN”

€/P.P.

(400 gr./portie)

Bisque van langoustines - schorseneer							

9.00

Crème van bleke selder - gekonfijte kalfswang						

6.00

Ontdek de grenzeloze
creativiteit van ons keukenteam!
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WARME GERECHTEN

WARME VISGERECHTEN (VG = voorgerecht

€/P.P.

- HG = hoofdgerecht)		

VG

HG

Roodbaars - gegrilde paprika - venkel - citroen - tagliolini

15.00

23.00

Kabeljauwrug - botermelk smeus - grijze garnalen - gegrilde schorseneer

18.00

26.00

Zeebarbeel - kreeftpootvlees - jus de carapace - cocottes van bintjes

21.00

29.00

Suprème van Griet - zilte groenten - dashi van zwemkrabbetjes Zeeuwse scheermesjes - Arborio risotto

22.00

32.00

Halve kreeft Thermidor - Jasmijnrijst (cat. 500/600 gr.)

26.00

-

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

WARME VLEESGERECHTEN (HG)		

€/P.P.

Magret van Barbarie-eend - geurige rozemarijn - blinkende bietjes			

22.00

Suprème van fazant - Kimchi van witte kool - gebraiseerde boutjes - saliesausje

24.00

Rug van damhert - vossebessen en kastanjes - vergeten groenten			

29.00

Kalfsmignon - involtini van kooltjes - bospaddestoelen					

28.00

Voor de aardappelbereiding kan U Uw keuze maken uit :
/

Amandelkroketjes

/

Tartiflette - Rebochon

/

Crème van bintjes en gecarameliseerde uitjes

Bij elk hoofdgerecht (vis of vlees) voorzien wij verse (warm te serveren) seizoengroenten.
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ZOET
DESSERTBORD (min. 2 per soort)					

€/P.P.

									
/ BELLINI

Buchette met Proseccoschuim - crémeux van bloedperzik		
smeuïge meringue - frisse toets van frambozensorbet met ijzerkruid

11.00

/ VERY BERRY		
			
			

Rode vruchten in al hun glorie				
Buchette met mousse van rode vruchten - malse amandelgenoise
verse winterframbozen - sorbet

11.00

/ MANGO-LICIOUS
			

Schuim van bittere chocolade -			
11.00
structuren van kruidige mango (crémeux - sorbet - gel - verse brunoise)

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 à de borden w. toegevoegd.

De meest verfijnde gerechten
met passie gemaakt.
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MENU LAURÈL
€ 46.00/P.P.
(vanaf 2 pers. & keuze min. per 2 pers.)

VOORGERECHT
Kabeljauwrug - botermelk smeus - grijze garnalen - gegrilde schorseneer - Arborio risotto
of
Zeebarbeel - kreeftpootvlees - jus de carapace - cocottes van bintjes
(+ € 2.50 pp)

HOOFDGERECHT
Magret van Barbarie-eend - geurige rozemarijn - blinkende bietjes
of
Kalfsmignon - involtini van kooltjes - bospaddestoelen
(+ € 3.50 pp)

DESSERTBORD
(min. per 2 pers.)
Bellini
Buchette met Proseccoschuim - crémeux van bloedperzik - smeuïge meringue
frisse toets van frambozensorbet met ijzerkruid
of
Very Berry
Rode vruchten in al hun glorie.
Buchette met mousse van rode vruchten - malse amandelgenoise
verse winterframbozen - sorbet
of
Mango-licious
Schuim van bittere chocolade - structuren van kruidige mango
(crémeux - sorbet - gel - verse brunoise)
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MENU MARIE-LOU
€ 51.00/P.P.
(vanaf 2 pers. & keuze min. per 2 pers.)

WARM VOORGERECHT
Suprème van Griet - Zilte groenten - Dashi van zwemkrabbetjes
Zeeuwse scheermesjes - Arborio risotto
of
Halve kreeft Thermidor - Jasmijnrijst (cat. 500/600 gr.)
(+ € 3.50 pp)

HOOFDGERECHT
Suprème van fazant - Kimchi van witte kool - gebraiseerde boutjes - saliesausje
of
Rug van damhert - vossebessen en kastanjes - vergeten groenten
(+ € 4.50 pp)

DESSERTBORD
(min. per 2 pers.)
Bellini
Buchette met Proseccoschuim - crémeux van bloedperzik - smeuïge meringue
frisse toets van frambozensorbet met ijzerkruid
of
Very Berry
Rode vruchten in al hun glorie.
Buchette met mousse van rode vruchten - malse amandelgenoise
verse winterframbozen - sorbet
of
Mango-licious
Schuim van bittere chocolade - structuren van kruidige mango
(crémeux - sorbet - gel - verse brunoise)
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MENU BISOUS
€ 54.00/P.P.
(vanaf 2 pers. & keuze min. per 2 pers.)

BISQUE
Bisque van langoustines - schorseneer

WARM VOORGERECHT
Roodbaars - gegrilde paprika - venkel - citroen - tagliolini

HOOFDGERECHT
Suprème van fazant - Kimchi van witte kool - gebraiseerde boutjes - saliesausje
of
Kalfsmignon - involtini van kooltjes - bospaddestoelen
(+ € 3.50 pp)

DESSERTBORD
(min. per 2 pers.)
Bellini
Buchette met Proseccoschuim - crémeux van bloedperzik - smeuïge meringue
frisse toets van frambozensorbet met ijzerkruid
of
Very Berry
Rode vruchten in al hun glorie.
Buchette met mousse van rode vruchten - malse amandelgenoise
verse winterframbozen - sorbet
of
Mango-licious
Schuim van bittere chocolade - structuren van kruidige mango
(crémeux - sorbet - gel - verse brunoise)
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FEESTBUFFETTEN
KOUD FEESTBUFFET (vanaf 4 pers.)

€/P.P.

/ KERST- EN NIEUWJAARSBUFFET
/
/

35.00

Zalmsuprème - snoekbaars - fris groene kruiden
Cocktail van kerstomaatjes - Noordzee garnaal

/

Graved Lachs van zalm - dille

/

Praline van tong en scampi

/

Rillettes van zeebaars - gekonfijte citroen

/

Kalfsborst - fijne groentjes - Napelse peterselie

/

San Daniele - gemarineerde verse vijg

/

Tagliata van runderhaas - notenpesto

/

Gerookte kwartel - confit van kumkwat

/

Gevulde scharreleitjes

/

Garnituren:
/

Fregola Sarda - gegrilde paprika

/

Remoulade aardappel - knolselder

/

Winterse groentensalade

/

Mango mayonaise

/

Buffetbroodje

/

In optie (+ € 15.00 /pp) : Halve kreeft | Belle Vue (cat. 400/500 gr.)

/

In optie (+ € 14.00 /pp) : Ganzelever | brioche

/ VISBUFFET ‘CARDINAL’
/

Halve kreeft - Belle vue (cat. 400/500 gr.)

/

Zalmsuprème - snoekbaars - fris groene kruiden

/

Cocktail van kerstomaatjes - Noordzee garnaal

/

Graved Lachs van zalm - dille

/

Praline van tong en scampi

/

Rillettes van zeebaars - gekonfijte citroen

/

Diepe oester

/

Gerookte Zeeuwse paling

/

Gevulde scharreleitjes

/

Garnituren:
/

Fregola Sarda - gegrilde paprika

/

Remoulade aardappel - knolselder

/

Winterse groentensalade

/

Mango mayonaise

/

Buffetbroodje

45.00
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