Communiemenu
aan € 70,00 all-in

Een onvergetelijke dag voor uw kind in Salons ten Boogaerde met kinderanimatie (clown), spelletjes, speeltuin,
springkastelen, voetbalveldje, ... met een aangepast kinderbuffet en een thema-ijstaart naar hun keuze.
Dit menu is uitsluitend en specifiek verkrijgbaar op communiedagen. Inclusief 1u receptie met onze huisaperitief of fruitsap.
Bij mooi weer wordt uw receptie buiten in onze tuin geserveerd. Bij slecht weer is de receptie binnen aan uw feesttafel.
Huisaperitief, welkomsthapjes, alle reguliere dranken en huiswijnen naar believen en inbegrepen tot aan de koffie.
Aperitief receptie met huisaperitief en 5 hapjes van de chef
�

Sint-jacobsvrucht - 3 bereidingen / butternut / peterselie / asperge / prei / carpaccio of
Kabeljauwhaas - apserges / sausje van Witbier of
Gambastaart - spaghetti van asperges / zure room / sorbet van grany smith of
Verrassingsbord - 3 voorgerechten - Gandaham / gerookte zalm / scampi / kroket of
Verse Belgische Asperges - gerookte zalm / mousseline saus
�

Aspergesoep - zalmslierten/witte asperges / groene asperges / soldaatjes of
Tomatenroomsoep - gehaktballetjes
�

Parelhoen - appeltje / mangetout / wortel / courgette / veenbes / mini kroketje of
Chateaubriand “Limousin” - gegrild / Béarnaise / pomme pontneuf / shitaké / wortel / courgette / wortel / trostomaat of
Varkenshaasje - licht gerookt / kroket / bruin bier / shitaké / wortel / courgette / wortel / trostomaat of
Lamskroontje - rozemarijn / zuiderse groenten / gegratineerde aardappeltjes (+ € 3,00)
�

Communie-ijstaart met 2 sausjes en glaasje fruit of
Nagerechtenbord “Ten Boogaerde”
�

Koffie met versnaperingen
Dit all-in menu zonder dranken: € 58.71 (incl. btw)
“Upgrade” deze all in menu (indien u geen receptie neemt vooraf)
Het all in menu met aperitief Cava Maison Brut: € 4,00 pp
Het all in menu met geselecteerde Kasteelwijnen (wit+rood): € 3,28 pp
Het all-in menu met Cava Maison Brut én geselecteerde Kasteelwijnen wit + rood: € 7,25 pp

AANGEPAST COMMUNIE KINDERBUFFET

Van 1 t.e.m. 3 jaar : € 6 all-in, één glas kinderchampagne en alle dranken en mee-eten aan het kinderbuffet
4 t.e.m. 11 jaar: € 27,00 all-in (Dit all-in menu zonder dranken: € 21.60 (incl. btw))
12 t.e.m. 14 jaar: € 31,00 all-in (Dit all-in menu zonder dranken: € 25.60 (incl. btw))
of 50 % van het menu van de volwassenen
Receptie met aperitief één glas kinderchampagne, fruitsap en frisdranken met chips, nootjes en kaasjes
Kinderbuffet met soep, kaaskroketjes, frikandel, steak, kalkoen, kipnuggets ...
Kinderdessertenbuffet, snoepbuffet, alle frisdranken inclusief
Alle dranken inclusief tot aan de koffie bij het menu van de volwassenen

-

Volgende animatie voor de kinderen allemaal in de all-in formule inclusief :
volledig aangepaste kinderanimatie met een clown, kinderspelletjes,... enz.!
Springkastelen, speelplein, indoor gamecenter met playstations, pc games, kinderspelen, kickertafels,…. enz.
(enkele spelen zijn betalend, de meeste gratis !!)
Deze all-in menu’s zijn contant betaalbaar de dag van uw feest, zonder verdere korting.
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