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Welkom in ten Boogaerde
In het landelijke Kortemark treedt u binnen in een oase van rust en groen. De hoge 

ramen van de orangerie laten een weldadig licht vallen over de feestelijk gedekte 

tafels. Elk detail straalt tijdloze klasse uit. In dit prachtige decor schuiven de gasten 

aan voor het banket. 

Het feest kan beginnen...

U bent in “Ten Boogaerde” en wij verwelkomen u voor het belangrijkste feest van 

uw leven. Met zijn jarenlange ervaring tovert Didier met zijn team de heerlijkste 

gerechten op tafel. Isabel vervult haar rol als gastvrouw met verve en zorgt er voor 

dat alles vlekkeloos verloopt.

“Ten Boogaerde” is meer dan een zaal, het is een belevenis. Ook uw huwelijk verdient 

een dergelijke aanpak. Maak in deze brochure kennis met de culinaire geneugten 

van “Ten Boogaerde” en laat de rest over aan ons...

Didier en Isabel
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De mooiste dag van uw leven
WIj vErzOrgEn UW HUWElIjKsfEEsT TOT In DE pUnTjEs!

salons “Ten Boogaerde” beschikt over 3 aparte zalen. Deze kunnen ineenlopend gebruikt 

worden voor feesten tot 300 personen.

DE KErsElaar: Kleine gezellige zaal, gelegen aan de voorkant.

DE OrangErIE: adembenemende structuur met lounge-effect. Een zeer aparte sfeer 

door het zicht op de tuin en speeltuin voor de kinderen. Deze prachtige wintertuin kan ook 

dienen voor uw receptie, walking dinner of gezellige diner bij de open haard.

DE DrUIvElaar: De hoofdzaal waar uw avondfeest doorgaat, wordt tot in de puntjes 

uitgedost met zilveren kandelaars en tafeldecoratie die de juiste sfeer uitstralen voor uw 

huwelijksfeest. alle linnen, decoratie en kaarsen worden door ons kosteloos verzorgd. 

Indien u dit wenst kunt u uiteraard ook uw eigen decoratie (bijv. bloemstukken) laten 

verzorgen in samenspraak en tegen betaling.

DE KErsElaar



DE OrangErIE DE DrUIvElaar BrUIDssUITE

gratis aangeboden voor  
het trouwkoppel  
(overnachting + ontbijt)





Een receptie met koude of warme hapjes - bijpassende dranken - wijnen 

en cocktails - genieten van onze verfijnde keuken aan tafel of liever een 

gezellig walking diner? Koud of warm buffet?

Onze chefs toveren met dagverse ingrediënten het feestmaal van uw keuze 

op tafel!

KOM HET OnTDEKKEn TIjDEns EEn BEzOEK aan TEn BOOgaErDE.

www.tenboogaerDe.be
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Hoogledestraat 97a, 8610 Kortemark

gsm 0479 68 21 10 • fax 051 77 16 14

info@tenboogaerde.be - website: www.tenboogaerde.be

rek. nr.: 109-6535552-22 (Kigalo bvba)

BTW BE 0888.977.779


