
lente-zomer
2016

particulieren - afhaal

Deze kaart vervangt alle voorgaande

… Wij helpen U graag bij Uw keuze … 
Omwille van onze bijzonder drukke “zomer-agenda”.  Gelieve Uw bestelling tijdig door te geven.



APERITIEFHAPJES

APERO – AMUSES – KOUD (glaasjes, schaaltjes, …)    EURO / STUK

Diepe oester – appel – selder       3.00

Bruschetta - tartaar van gerookte sprot – verse dragon    3.50

Tomaat – grijze garnaaltjes - guacamole      3.00

Sashimi van licht gemarineerde verse zalm in Ponzu    2.00

Escabèche van makreel - rode uitjes      3.00

Carpaccio van kalfshaasje – Parmesan - rucola     3.00

Tagliata van rund – home-made pesto      2.00

Rundertataki – gember – citroengras      3.00

Kwartel – konijn – kalfspoot in citroengelei     3.50

Bonbon van ham-rillettes en gefruite uitjes     2.50 

Gaspacho van groene asperges - limoen      2.00

Buffelmozarella – kerstomaat – basilicum      3.00

Frittata witte asperges – kervel       2.50

Vegi sushi in Nori blad        2.00

Freekeh - zongedroogde tomaatjes – artisjok     3.00

Driekleur van nieuwe erwtjes – peentjes – bloemkool 3.00

APERO – AMUSES – WARM (schaaltjes, kommetjes, …)    EURO / STUK

Gegratineerde Zeeuwse diepe oester “au Champagne”    3.00

Quiche – katenspek – lente-uitjes       3.50

Petit ragout van asperges - peterselieboter - verse muskaatnoot (vegi) 3.00

Cappuccino van asperges (vegi)       2.00

Involtini van gegrilde groentjes (vegi)      3.00



L’HEURE DE L’APÉRO - FORMULES    EURO / P.P.

Formule “Bloem”      9.00

// Tomaat – grijze garnaaltjes - guacamole   
// Escabèche van makreel - rode uitjes
// Buffelmozarella – kerstomaat – basilicum

Formule “Lotus”           7.00

// Vegi sushi in Nori blad  
// Rundertataki – gember - citroengras
// Sashimi van licht gemarineerde verse zalm in Ponzu 

Formule “Kriebels”          8.00

// Freekeh - zongedroogde tomaatjes – artisjok  
// Tomaat – grijze garnaaltjes - guacamole
// Tagliata van rund – home-made pesto

Formule “Feest”          9.00

// Driekleur van nieuwe erwtjes – peentjes – bloemkool  
// Carpaccio van kalfshaasje – parmesan - rucola     
// Gegratineerde Zeeuwse diepe oester “au champagne” 

Formule “Spring”        8.50

// Diepe oester – appel - selder
// Quiche – katenspek – lente-uitjes
// Gaspacho van groene asperges - limoen

Formule “Aspergetijd”        8.00

// Frittata van witte asperges - kervel
// Petit ragout van asperges - peterselieboter - verse muskaatnoot
// Cappuccino van asperges



VOORGERECHTEN

KOUDE VOORGERECHTEN    EURO / P.P.

Cannelloni van huisgemarineerde zalm – selder / appelremoulade  12.00

Vitello Tonato - salsa van asperges en tomaat     14.00

Salade Niçoise met verse makreel - lente-uitjes - fijne tuinboontjes - primeuraardappeltjes  14.00

Carpaccio van coeur de boeuf tomaat – grijze garnalen - hartige tuinsla – hoeve-eitjes  14.00

Kreeft “en belle vue” - hartige jonge salade – nieuwe groentjes - cocktaildressing 22.00

Involtini van gegrilde zuidergroentjes – Feta – olijf (vegi)   12.00

Folie van verse asperges - artisjok – nieuwe erwtjes - bloemkoolbloempjes – kerstomaat (vegi) 16.00

Alle koude voorgerechten worden volledig afgewerkt op bord gepresenteerd.

SOEPEN

SOEPEN EURO / P.P.

Minestrone van krokante lentegroentjes       3.50

Velouté van witte asperges - bieslookroom     3.50

Bisque van Noordzee garnaal       4.50

Soepje van groene asperges – crème d’ Isigny     3.50

Soepje van peultjes en waterkers       3.00

Soepje van lente-uitjes – zeetong goujonettes     5.00

Brodo van runderschenkel – Marsala – pruimtomaat    4.00

Nota : 1 pers. = ± 400 gr pp = 2/5 ltr.



VIS- EN ÉÉNPANSGERECHTEN

WARME VISGERECHTEN    EURO / P.P.

VG            HG

Pieterman - bundeltje van witte en groene asperges – sjalotjesboter   15.00          20.00

Op vel gebakken zeebaars – spaghetti van mergpompoen - blanke boter  14.00           18.00

Gourmandise van zeetong en langoustine – aspergerisotto - zachte bisquesaus 15.00          20.00

Ovengebakken Osso Bucco van zeeduivel - sausje van gesmolten - tomaat en Oregano                      -              22.00

Heek – barigoule van zongerijpte lentegroenten      15.00          20.00

Gevulde pladijs – nieuwe groentjes – sjalotjesboter   14.00           18.00

Suprème van rode poon gepaneerd in lentekruiden - crème van nieuwe erwtjes 14.00           18.00

Steenbolk – gegrild buikspek – verse pasta – crème van Romanesco 15.00          20.00 

ÉÉNPANS (HG) - ZOMER     EURO / P.P.

Heerlijk voor een zomeravond met  vrienden (vanaf 4 pers.)

// Paëlla Royale (± 700 gr pp)       18.00

// Zarzuela Valenciana met saffraan en zeevruchtjes   22.00

// Bouillabaisse du Midi met Rouille en toast     24.00



KREEFT (CAT. 500 / 600 GR)
(Prijzen onder voorbehoud - kunnen variëren naargelang de dagprijs)

KOUDE KREEFTBEREIDINGEN    EURO / P.P.

HALVE            VOLLEDIG

“En Belle Vue” - hartige jonge tuinsalade - nieuwe groentjes - cocktaildressing       22.00   38.00

Met salsa van mango cocktail - zachte currydressing            22.00   38.00

Caesar Salad van kreeft - remoulade van knolselder - een pittige mosterd dressing       22.00   38.00

Met zachte aïoli à la Niçoise                 22.00   38.00
  

Juni – Juli : Babykreeft « en Belle Vue » (cat. 300/400 gr)    -                                   22.00

Bij de koude bereidingen inclusief broodjes.

WARME KREEFTBEREIDINGEN    EURO / P.P.

HALVE            VOLLEDIG 

Gepocheerde kreeft met groenten lintjes – kruidenboter - limoen  22.00                               40.00

Gegrild met Pesto van verse basilicum    22.00                               40.00

Gegratineerd met artisjok en Emmenthal – risotto met zomertruffel  22.00                               40.00

Ovengebakken met dragonboter    22.00                               40.00

Gewokt in koriander-olie met krokante Thaïse groentjes  22.00                               40.00

Kreeft “Armoricaine” gegaard onder deksel - blokjes tomaat - fijne kruiden 22.00                               40.00

Kreeft met zachte Madras curry – geurige Basmati rijst - citroengras  22.00                               40.00 

Kreeft “Thermidor” gegratineerd in de oven - Mornay-saus en violet mosterd 22.00                               40.00

Kreeft “Cardinal” genappeerd in eigen schaal - Américaine-saus - 22.00                               40.00
licht gekorst onder Comté-crème     

Passende garnituur inclusief bij elke warme kreeftbereiding (naar keuze) :
// Jasmijnrijst met groentenconfetti - Oostvlaamse hoeveboter
// Fijne lintpasta met Toscaanse olijfolie extra vierge - platte peterselie



VLEESGERECHTEN

VLEESGERECHTEN (HG)    EURO / P.P.

Suprème van jonge parelhoen - witte en groene asperges - sausje van oesterzwammen   14.00

Eendenborst droog gemarineerd - prille lente-groentjes     14.00

Secreto Iberico in bloemenhoning – balsamicosausje    18.00

Aan het been gebakken lamsbout - jonge salie – boeket van nieuwe groentjes   16.00

Lamshaasje - pesto - verse munt       18.00

Gelakt lamskroontje – bloemenhoning - rozemarijn    20.00

Osso Bucco van kalfsschenkel à la Milanese – verse tagliolini - gesmolten tomaat  18.00

Kalfsmignon – San Daniele – lentekaas – salie     20.00

Runder sucade – lentepotje van tuingroenten – Roseval aardappeltjes  18.00

Bij elk hoofdgerecht (vis of vlees) serveren wij een waaier van verse seizoengroentjes.

Voor de aardappelbereiding kan U Uw keuze maken uit :

// Zonnetje van nieuwe kriel
// Duchesse met fijne kruiden
// Gegrild aardappelspiesje met katenspek
// Gevuld spekaardappeltje
// Polenta met Parmesan

// Tagliolini
// Basmati-rijst met fijne groentjes
// Gnocchi
// Risotto



“FEEST” VOOR DE KLEINTJES

“FEEST” VOOR DE KLEINTJES    EURO / P.P.

Tomaat garnaal         6.00

Tomatensoep met balletjes (= 2/5 ltr. pp)      2.50

Pangebakken zalm – brocolli-bloemetjes (*)     10.00

Tongrolletjes met jonge spinazie (*)      12.00

Kip met appelmoes (*)         7.00

Balletjes in tomatensaus (*)        7.00

Hamburgertje - sausje van ketchup (*)       7.00

Chipolatta met nieuwe erwtjes en jonge worteltjes (*)     8.00

(*) keuze uit aardappelkroketjes – purée-aardappeltjes – pasta-strikjes – rijst

Kinderbuffet “Pinocchio” (k)      18.00

//  Domino van gepocheerde zalm
//  Gepelde baby-tomaat gevuld met verse grijze garnaaltjes
//  Pralientjes van Noordzeetong

//  Artisanaal gekookte honingham met meloen-knikkers
//  Vleesbrood met rode kersen
//  Gebakken kippenboutjes met zoete ananas
//  Kiwi-korfjes met bessenfruit en aardbei
//  Versierde scharreleitjes

Aardappeltjes – pasta salade – verse groentenslaatjes – cocktailsaus - broodjes

Dessert

Herisson  Egeltje in chocolade roomijs
Coccinelle “Onze-Lieve-Heersbeestje” in vanille roomijs en aardbeiensorbet

4 pers.   10 pers.
21.25 euro  45.00 euro



FEESTBUFFETTEN

KOUDE BUFFETTEN  VOOR DE LENTE/ZOMER   EURO / P.P.

Vleesbuffet “Verdure”       22.00

//  Landschap van dungesneden San Daniele - zoete meloen
//  Tagliata van rund - pesto
//  Waaier van eendenborst - boeket van verse asperges
//  Kalfsnoot met rozemarijn - radijsbloempjes
//  Kalfsbrood – huisbereide vruchtenchutney
//  Kwartel – konijn – kalfspoot in citroengelei
//  Rillettes huisbereid
//  Kiwikorfjes met bessenfruit
//  Versierde scharreleitjes

Zalm “en belle vue”       23.00

//  Gepocheerde zalmsuprême “Arlequin” met tuinkruiden
//  Gepelde tomaat - verse grijze garnalen
//  Pralientjes van Noordzeetong - aspergepuntjes
//  Artisanaal gerookte zalm - ajuin en peterselie
//  Graved lachs van huis gemarineerde Schotse zalm
//  Gegrilde gamba’s met pittige kruiden
//  Versierde scharreleitjes

Visbuffet “Met zicht op zee”       25.00

//  Gepocheerde zalmsuprême “Arlequin” met groene tuinkruiden
//  Gepelde tomaat - verse grijze garnalen
//  Pralientjes van Noordzee tong - aspergepuntjes
//  Artisanaal gerookte zalm - ajuin en peterselie
//  Graved Lachs van huis gemarineerde Schotse zalm
//  Huisbereide rillettes 
//  Escabeche van makreel
//  Gegrilde gamba’s met pittige kruiden
//  Versierde scharreleitjes

Visbuffet “Cardinal”       36.00

//  Versgekookte halve kreeft “en “Belle Vue”
//  Gepelde tomaat – verse grijze garnalen
//  Pralientjes van Noordzeetong - aspergepuntjes
//  Artisanaal gerookte zalm - ajuin en peterselie
//  Graved Lachs van huis gemarineerde Schotse zalm
//  Huisbereide rillettes 
//  Gegrilde gamba’s met pittige kruiden
//  Versierde scharreleitjes



KOUDE BUFFETTEN  VOOR DE LENTE/ZOMER  (vervolg)  EURO / P.P.

Buffet “Leconte”       30.00

//  Gepocheerde zalmsuprême “Arlequin” met groene tuinkruiden
//  Gepelde tomaat – verse grijze garnalen
//  Pralientjes van Noordzeetong - aspergepuntjes
//  Artisanaal gerookte zalm - ajuin en peterselie
//  Graved Lachs van huis gemarineerde Schotse zalm
//  Gegrilde gamba’s met pittige kruiden

//  Gerookte eend – huisbereide vruchtenchutney
//  Dungesneden San Daniele - zoete meloen
//  Tagliata van rund - pesto
//  Kalfslende traag gegaard met rozemarijn
//  Versierde scharreleitjes

Buffet “Gourmand”       40.00

//  Versgekookte halve kreeft “en Belle Vue”
//  Gepelde baby tomaat garnaal – verse grijze garnalen
//  Graved Lachs van huis gemarineerde Schotse zalm
//  Pralientjes van noordzeetong - aspergepuntjes
//  Artisanaal gerookte zalm - ajuin en peterselie
//  Huisbereide rillettes
//  Versierde scharreleitjes

//  Terrine van ganzenlever - vruchtenchutney - boterbrioche
//  Eendenborst - aspergeboeket
//  Kalfsnoot met rozemarijn
//  Dungesneden San Daniele - zoete meloen

Bij elk koud buffet serveren wij U de passende en verse groentensalades, aardappeltjes, pastasalade, versgebakken broodjes 
en huisbereide sausjes.



VAKANTIE BUFFETTEN VOOR DE LENTE/ZOMER (min. 8 personen!) EURO / P.P.

Buffet “Paysanne” - VEGI      25.00

//  Bruschetta Romana (tomatensalsa – lente-uitjes)
//  Komkommer – Tzatziki-dip
//  Gegrilde poivrons
//  Spaghetti van courgettes
//  Caviar d’ aubergines
//  Feta – gemarineerde olijfjes
//  Gevuld aardappeltje – Tarama
//  Dolmades - citroendressing

Zuiders buffet       30.00

//  Tapenades – crostini

//  Gegrilde Bonito
//  Farfale - scampi’s - gremolata

//  Vitello Tonato - caperini
//  San Daniele - meloen
//  Tagliata van rund – rucola - pesto

//  Salade Caprese
//  (Mozarella - Italiaanse tomaatjes - verse basilicum)

//  Salade van fijne boontjes – lente-uitjes
//  Salade van kriel – Panchetta
//  Focaccio - grissini

Nota : bij de vakantiebuffetten zijn de salades verwerkt in de buffetten zelf. 



DESSERT

ZOET  EURO / P.P.

Ijslammetjes (communie) (vanaf 8 pers.)

//   Enkel vanille     5.50
//   Combinatie vanille en smaak naar keuze 5.75

Dessertbuffet (vanaf 12 pers.)

Dessertbuffet 1  13.00 
//   Ijs(lam) met smaak naar keuze
//   Rode vruchtencoulis of chocoladesaus
//   Glaasje chocoladeschuim
//   Glaasje verse vruchten
//   Variatie mini gebakjes
//   Mini flan caramel

Dessertbuffet 2 17.00
//   Ijs(lam) met smaak naar keuze
//   Rode vruchtencoulis of chocoladesaus
//   Glaasje chocoladeschuim
//   Glaasje verse vruchten
//   Variatie mini gebakjes en patisserie
//   Glaasje tiramisu
//   Mini crème brulée
//   Panna cotta met plukverse framboosjes

IJSCREATIES “DEBAILLEUL” (WWW.DEBAILLEUL.COM) EURO / P.P.
4 pers.   10 pers.
21.25 euro  45.00 euro

Beschikbaar in 4 of 10 pers.

Vacherin chocolat  Vanille roomijs - chocolade roomijs – méringue

Coccinelle  “Onze-Lieve-Heersbeestje” - vanille roomijs - aardbeiensorbet

Framboisier  Vanille roomijs - frambozensorbet - méringue

Herisson   Egeltje in chocolade roomijs

Cassolette  Tulp in nougatine - vruchten en bloemen in sorbet - bollen vanille roomijs 
   (4 pers. = 25.50 euro / 10 pers. = 49.50 euro)

ZOETE « AMUSES » - DEBAILLEUL

• Réductions Pattiserie 
 Assortiment mini-taartjes (= 23 per doos)     30.50 /doos
 

• Alumettes
 Assortiment mini-taartjes (carrés) (= 12 per doos – assortiment van 6 soorten)  20.00 /doos



LENTE
- 34 EURO / P.P.  -

Cannelloni van huisgemarineerde zalm – selder / appel remoulade (k)
OF

Carpaccio van coeur de boeuf tomaat – grijze garnalen
hartige tuinsla – hoeve-eitjes (k)

(+ € 2.00 pp)

Minestrone van krokante lentegroentjes
(+ € 3.50 pp)

OF
Velouté van witte asperges - bieslookroom

(+ € 3.50 pp)

Secreto Iberico in bloemenhoning
balsamico sausje - lentekorfje

OF
Rode poon - groene voorjaarskruiden - crème van nieuwe erwtjes

Ijscreatie “Debailleul”
(zie assortiment)

PASEN
- 37 EURO / P.P.  -

Amuses (+ € 8.50 pp)
Pannacotta van gerookte rivierpaling

Carpaccio van kalfshaasje – Parmesan - rucola
Cappuccino van asperges

Carpaccio van coeur de boeuf tomaat – grijze garnalen – hartige tuinsla – hoeve-eitjes (k)
OF

Pieterman – bundeltje van witte en groene aperges - sjalotjesboter (w)
(+ € 1.00 pp)

OF
Gourmandise van zeetong en langoustine – aspergerisotto

lichte bisquesaus – lentegroentjes (w)
(+ € 1.00 pp)

Lamsbout traag gegaard
nieuwe aardappeltjes – mousseline van tuinboontjes - lentegroentjes

OF
Kalfsmignon – salie – primeurgroentjes

(+ € 4.00 pp)

Paasdessert
Texturen van chocolade



ASPERGES
- 35 EURO / P.P.  -

Amuses “Aspergetijd” (+ € 8.00 pp)
Frittata van witte asperges - kervel

Petit ragout van asperges - peterselieboter - verse muskaatnoot
Cappuccino van asperges

Vitello Tonato - salsa van asperges en tomaat

Soepje van groene asperges – crème d’ Isigny
(+ € 3.50 pp)

Suprème van jonge parelhoen - witte en groene asperges
sausje van oesterzwammen

OF
Gebakken Pieterman - bundeltje van witte en groene asperges - sjalotjesboter

(+ € 6.00 pp)

Roomijs van asperges – framboosjes - chocolade krokantje

ZOMER
- 36,50 EURO / P.P.  -

Salade Nicoise van Bonito - lente-uitjes - fijne tuinboontjes – primeuraardappeltjes (k)
OF

Op vel gebakken zeebaars – spaghetti van mergpompoen – blanke boter (w)
OF

1/2 Kreeft – salsa van mango cocktail – zachte currydressing (k)
(+ € 8.00 pp)

Osso Bucco van kalfsschenkel à la Milanese
verse tagliolini - gesmolten tomaat

OF
Lamshaasje – pesto - verse munt

OF
Halve kreeft gegratineerd met artisjok en Emmenthal

risotto met zomertruffel
(+ € 6.00 pp)

Ijscreatie “Debailleul”
(zie assortiment)



FEESTPLANNEN / ORGANISATIE

TRAITEUR LECONTE - FLEUR DE SEL BVBA - FEESTORGANISATIE

Wie voor de organisatie van een feest, receptie, bedrijfs-event aan de deur van Traiteur Leconte - Fleur de Sel 
BVBA aanklopt, snuift onmiddellijk de frisse geur op van talent, doorspekt met zorg voor kwaliteit en zin voor 
organisatie.

Onder de koksmuts van Christophe Leconte en z’n team schuilt een flinke voorraad aan grenzeloze creativiteit 
die aan elk Feest de juiste smaak en kleur geeft.

U kunt het zo boeiend niet bedenken of wij organiseren het voor U op maat :

/  Een sprookjeshuwelijk op het Kasteel
/  Een bedrijfsfeest in het Atomium te Brussel 
/  Een huwelijksfeest in “Lounge Style” in diverse prachtig gerestaureerde industriële sites
/  Een huwelijksfeest “American Style”
/  Een “trendy” feest met één of meerdere kleuren als thema
/  Een huwelijksfeest in het feeërieke decor van een prachtige Orangerie
/  Een personeelsfeest met een exotisch tintje
/  Een tuinfeest met walking dinner en sfeervolle thema-buffetjes
/  Een hoogzomers huwelijksfeest in een prachtige tent
/  Een huwelijksfeest “Paris by night”
/  Een bedrijfsfeest “Déjeuner sur l’herbe”
/  Een bedrijfsfeest “Winter in Gent”
/  Een bedrijfsfeest - thema “Moulin Rouge”
/  …

Wij zijn ook sfeermakers !

Wij beschikken over een bijzonder ruime ervaring om samen de door U gewenste sfeer te creëren.
Christophe Leconte gaat soepel om met smaak en stijl. Hij realiseert U een FEEST in hoofdletters. 

FEESTPLANNEN ? - VOOR ELKE STIJL EEN FEESTLOCATIE ...

Nieuw en exclusief!

/  Kasteel Te Lake (Zulte)

Feestlocaties:

/  Hoeve Engelendael – Kersenkwekerij (Sint-Jan-in-Eremo)
/  Kasteel Roselaar (Lochristi)
/  Kasteel van Loppem (Zedelgem/Loppem)
/  Kasteel van Leeuwergem (Zottegem)
/  Domein Rotsaert (Wortegem)
/  ’t Goed Indoye (Wevelgem)

/  Eskimofabriek (Gent)
/  Fabriekspand (Roeselare)
/  La Brugeoise (Brugge)
/  Cultuurfabriek (Ronse)

/  Hoeve De Roode Poorte (Meetkerke)
/  Pottemaekershofstede (Meetkerke)
/  Ferme d’Ecavée – Celles (Molenbaix)
/  Domaine de Ronceval (Dottignies)

/  In een prachtige tent bij U thuis

Etc …



VOOR ALLE INFORMATIE 
CONTACTEER :

Traiteur Leconte - Fleur de Sel BVBA

Carine Leconte  - Tack 

Tussenbruggen 3, 9700 Oudenaarde
T. 055 31 93 96 - F. 055 31 91 37 - GSM 0476 86 18 90

info@traiteur-leconte.com - www.traiteur-leconte.com


