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Alle events in Salons Ten Boogaerde van september 2018
tot september 2019 & Eindejaarsfeesten en traiteur 2018
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heet u welkom

Isabel, Didier en hun ganse team verwelkomen u graag voor een 
culinaire uitstap in Salons ten Boogaerde.
In deze nieuwe folder vindt u alle informatie over de activiteiten 
in Salons ten Boogaerde gedurende het komende jaar 2018-2019.
U vindt eveneens meer informatie over onze feestformules 
en de actie voor onze trouwe klanten.
Op pag 4 en 5 vindt u onze volledige feestkalender terug.
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Alle activiteiten in  Salons Ten Boogaerde 2018-2019
Activiteit Datum Pagina
SEPTEMBER 2018:
Brunch 09/09/2018 pag 12
Brunch EXTRA 16/09/2018 pag 13
Brunch 23/09/2018 pag 12
OKTOBER 2018:
Swingdiner 05/10/2018 pag 18
Special Event Herbert Verhaeghe 12/10/2018 pag 19
Brunch 14/10/2018 pag 12
Swingdiner 26/10/2018 pag 18
Brunch 28/10/2018 pag 12
Herfstvakantie: verlof GESLOTEN van 29/10/2018 tem 07/11/2018
NOVEMBER 2018:
Brunch 11/11/2018 pag 12
Swingdiner 16/11/2018 pag 18
Kreeftenfestijn 16-17 & 18/11/2018 pag 21
Brunch 25/11/2018 pag 12
DECEMBER 2018:
Brunch extra SINTERKLAAS 02/12/2018 pag 14
Brunch 09/12/2018 pag 12
Afhaaldienst traiteur kerstavond 24/12/2018 pag 26
Kerstavondmenu 24/12/2018 pag 22
Afhaaldienst traiteur kerstdag 25/12/2018 pag 26
Kerstdagmenu 25/12/2018 pag 22
Oudejaarsavondfeest 31/12/2018 pag 23
Afhaaldienst traiteur oudejaarsavond 31/12/2018 pag 26
Kerstvakantie: verlof GESLOTEN van 02/01/2019 tem 09/01/2019

Activiteit Datum Pagina
JANUARI 2019:
Afhaaldienst traiteur nieuwjaar 01/01/2019 pag 26
Nieuwjaarsbrunch 01/01/2019 pag 24
Brunch 13/01/2019 pag 12
Huwelijksbeurs 19/01/2019 pag 32
Brunch EXTRA 20/01/2019 pag 13
Brunch 27/01/2019 pag 12

FEBRUARI 2019:
Brunch 10/02/2019 pag 12
Valentijn & Dance 15&16/02/2019 pag 20
Valentijns brunch extra 17/02/2019 pag 13
Brunch 24/02/2019 pag 12
Krokusvakantie: verlof GESLOTEN van 25/02/2019 tem 14/03/2019
MAART 2019: 
Swingdiner 15/03/2019 pag 18
Brunch EXTRA 17/03/2019 pag 13
Brunch 24/03/2019 pag 12

Activiteit Datum Pagina
APRIL 2019:
Swingdiner 05/04/2019 pag 18
Brunch EXTRA 07/04/2019 pag 13
Brunch 14/04/2019 pag 12
Paasbrunch 21/04/2019 pag 14
Communiehappening 28/04/2019 pag 16

MEI 2019:
Communiehappening 05/05/2019 pag 16
Communiehappening 12/05/2019 pag 16
Communiehappening 19/05/2019 pag 16
Communiehappening 26/05/2019 pag 16
Communiehappening 30/05/2019 pag 16

JUNI 2019: 
Communiehappening 02/06/2019 pag 16
Communiehappening 09/06/2019 pag 16
Communiehappening EXTRA op

Pinkstermaandag 10/06/2019 pag 16
Brunch EXTRA 16/06/2019 pag 13
Brunch 23/06/2019 pag 12
Kreeftenfestijn 28-29&30/06/2019 pag 21

Activiteit Datum Pagina
JULI 2019:
Brunch 14/07/2019 pag 12
Zomerbrunch EXTRA 21/07/2019 pag 13
Brunch 28/07/2019 pag 12
Zomervakantie: verlof GESLOTEN van 29/07/2019 tem 07/08/2019
AUGUSTUS 2019:
Brunch 11/08/2019 pag 12
Zomerbrunch EXTRA 18/08/2019 pag 13
Brunch 25/08/2019 pag 12
SEPTEMBER 2019: 
Brunch 08/09/2019 pag 12
Brunch EXTRA 15/09/2019 pag 13
Brunch 22/09/2019 pag 12

In Salons Ten Boogaerde eet u reeds vanaf 2 personen in het 
restaurant.

Betaling gebeurt steeds de dag van het feest zelf, zonder verdere korting. 
Voor vegetariërs of andersetenden bieden wij gratis alternatieve (en lek-
kere) gerechten aan in het gekozen menu (gelieve dit vooraf te melden, 
zie pagina 11).

Daar wij uitsluitend met verse produkten werken, behouden wij ons het recht dat een vers product niet kan geleverd worden of de prijzen ervan aan te passen aan de marktprijs van deze pe-riode.  Huidige prijzen zijn geldig tot 31/08/2019.  Dit houdt in als u een feest boekt voor een datum na deze geldigheidsdatum (31/8/2019) de prijzen van deze brochure niet meer geldig zijn voor uw feest, maar wel de prijzen uit de volgende brochure. Het is onmogelijk om een jaar vooraf de prijzen van een menu vast te leggen, tenzij een brochure dit uitdrukkelijk vermeldt.
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Acties voor onze klanten
Jarigen of jubilaris
€ 30 korting op eender welk menu
Bent u jarige of jubilaris? 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Wij bieden u gratis een menu ter waarde van € 30 aan.
(niet cumuleerbaar met andere acties of waardebons)
• Viert u met minimum 6 volwassen personen uw verjaardag in Ten 

Boogaerde? Dan krijgt de jarige één volledige menu ter waarde van € 30.
• Viert u met minimum 6 volwassen personen uw huwelijksverjaardag?
 Dan krijgt één persoon één volledige menu ter waarde van € 30.

Enkel geldig in de maand van uw verjaardag (bij verjaardag) en enkel geldig 
in de maand van uw trouwdatum (bij jubileum). Niet geldig op feestdagen en 
speciale dagen (Valentijn, speciale evenementen, moederdag, kreeftenweek-
end, vaderdag, communie’s, eindejaarsfeesten (Kerst-Oudejaar en Nieuwjaar).
1 gratis menu per reservatie en per tafel.
Bij speciale dagen (Valentijn, speciale evenementen, moederdag, enz...

Win een gratis diner!
Find us on facebook of bezoek onze website en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dan maakt u kans op een waarde-
bon voor een gratis diner t.w.v. 100€.

Maandelijkse trekking voor 1 winnaar uit ons klantenbestand. Van zodra u éénmaal hebt uw contactgegevens hebt inge-
vuld, maakt u kans om in de toekomst zo’n waardebon te winnen. U hoeft dus maar éénmaal uw gegevens in te vullen op 
onze contactformulier op de website.

Verras uw geliefde, familie, vrienden, …
met een geschenk waar ze echt plezier zullen aan beleven: een 

culinair en gezellig etentje in Salons Ten Boogaerde.

Bestel uw cadeaubon via de website www.tenboogaerde.be, 
telefonisch 0479/682110 of per fax 051/771614.

Wij sturen de cadeaubon op per post.
Of … kom gewoon eens langs in Salons Ten Boogaerde tussen donderdag en zondag.

Cadeaubon
EEN DINEETJE IN TEN BOOGAERDE
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Restaurant
Ten Boogaerde All-in
In het restaurant kunt u terecht vanaf 2 personen
voor gezellig diner of brunch op vrijdag, zaterdag of zondag, 
best na telefonische reservatie.

SUGGESTIEMENU
€ 59 ALL-IN

Huisaperitief, alle reguliere dranken, met aangepaste
wijnen naar believen inbegrepen tot aan de koffie

Iedere week selecteert onze chef de seizoenssuggesties:

Voorgerecht
�

Hoofdgerecht
�

Suggestie dessert
�

Mokka met versnaperingen

Dit menu wordt wekelijks vastgesteld op basis van de verse te 
verkrijgen produkten, een garantie voor kwaliteit op uw bord!

Dit menu zonder dranken à € 49.75

MENU TEN BOOGAERDE
€ 65 ALL-IN

Deze all-in menu keuzemenu met dagverse produkten
Huisaperitief, alle reguliere dranken, huiswijnen naar believen inbegrepen tot aan de koffie.

Zalm zacht gerookte / kruidenslaatje / toast / dressing of
Italiaanse ham / meloen / parmezan / Gandahamkroketje / slaatje of

Foie Gras Terrine / uienconfit / escaloppe /pinklady / kalfsjus (suppl. + € 5) of
Runderhaas / notensla / gamba / parmesan / tomatenstructuren

�
Kabeljauw / Rookzout / prei / kruidensla / aardappel / tuinbonen of

Scampi / Brunoise van Oosterse groentjes / roomsaus / groene kruiden
�

Chateaubriand “Limousin” / béarnaise / groentenpalet / verse friet of
Ierse Ribeye (± 300 gr) /  gemengde salade / saus naar keuze / verse friet (suppl + € 5) of

Noordzeetong (± 300gr) / Boter/ amandel / tomatenslaatje / verse friet (suppl. + € 5)
�

Dessertbord “Ten Boogaerde” of
Irisch coffee (geen koffie nadien bij Irish coffee!) of
Kazen / Notenbrood / druif / Cahors (suppl. + € 3)

�
Mokka met versnaperingen

Dit menu zonder dranken:
€ 55.75 (Chateaubriand)
€ 60.75 (Ierse Ribeye)

€ 60.75 (Zeetong) 
Met ganzenlever + € 5

Met kazen + € 3

“UPGRADE” DEZE ALL IN FORMULE (indien u geen receptie neemt vooraf):

Het all in menu met aperitief Cava Brut  € 4,00 pp
Het all in menu met geselecteerde Kasteelwijnen (wit+rood)  € 3,28 pp
Het all-in menu met Cava én geselecteerde
Kasteelwijnen wit + rood € 7,25 pp

“UPGRADE” DEZE ALL IN FORMULE 
(indien u geen receptie neemt vooraf):

Het all in menu
met aperitief Cava Brut: € 4,00 pp

Het all in menu met
geselecteerde Kasteelwijnen
(wit+rood): € 3,28 pp

Het all-in menu met Cava én
geselecteerde Kasteelwijnen
wit + rood:  € 7,25 pp
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Allergenen-wetgeving

Bent u allergisch aan één van de 14 voorgeschreven voedingsstoffen, laat het ons weten.  We beschikken over een volledige 
uitgewerkte allergenenkaart van onze menu’s en gerechten.

We vragen u om dit zeker te melden. Indien u nalaat dit te melden, kunnen we geen aangepast menu klaarmaken.

Bent u vegetarisch ? gluten of lactose intolerant….. enz?
Aangezien er al 12 soorten vegetariërs zijn, en dan nog eens al de allergenen, is het onmogelijk om steeds een alternatief in 
huis te hebben. Daarom maakten onze chefs voor u een veganistisch menu die voldoet aan alle soorten (noch vlees, noch vis, 
noch dierlijke produkten).
Bent u daarenboven ook nog eens intolerant aan gluten en lactose, laat het ons weten. We passen elk menu aan.

Aangezien we uitsluitend met verse ingrediënten werken op basis van seizoen,  kunnen gerechten veranderen van allergeneninhoud. 
Daarom geven we u mondeling indien nodig deze wijzigingen door en is het mogelijk dat onze allergenenkaart wijzigingen kan bevatten. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of gevolgen van inname van allergische produkten en/of alle andere vormen van allergische reacties.
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Brunchen op
zondagmiddag
MET DANS tot 18u • € 69 ALL-IN
aanvang-einde brunch van 12u-18u

Data Brunch
2018-2019

Iedere tweede en vierde zondag (onder voorbehoud van be-
schikbaarheid) van de maand bieden wij u een héél verzorg-
de brunch aan. Tijdens en na de brunch zorgt onze huis-DJ 
voor de passende ambiance en kunt u dansen tot 18u.

De ideale formule voor samenkomsten, personeelsfeestjes, 
etc. Alles aan betaalbare prijzen en ambiance verzekerd.

Data: iedere 2de en 4de zondag van elke maand
(uitgezonderd in de communie- en eindejaarsperiode) 

Geregeld organiseren we ook EXTRA brunches:
dezelfde formule met dans, dezelfde buffetten
en dezelfde ambiance

16/9/2018 brunch EXTRA
02/12/2018 Sinterklaasbrunch (pagina 12)
01/01/2019 Nieuwjaarsbrunch (pagina 19)
20/01/2019 Brunch EXTRA
17/02/2019 Brunch “Valentijn”
17/03/2019 Brunch EXTRA
07/04/2019 Brunch EXTRA
21/04/2019 Paasbrunch
16/06/2019 Brunch extra 
21/07/2019 ZOMERBrunch EXTRA
18/08/2019 ZOMERBrunch EXTRA
15/09/2019 Brunch EXTRA

Alle data van de brunch vindt je in onze kalender
op pagina 4 en 5.

Huisaperitief, alle reguliere dranken, huiswijnen
naar believen inbegrepen tot aan de koffie.

Vanaf de koffie alle dranken te betalen à la carte.

Assortiment eigentijdse
koude en warme voorgerechten op bord

Zeevruchten & oesters
Keuze uit 2 soepen van de chef

Visbuffet met mosselen (seizoen)
Scampi’s in room met pasta’s

Oostendse Vispannetjes
Kikkerbilletjes in room + look

Dagverse vis volgens marktaanbod
Chateaubriand gegrild met 3 sauzen

Varkensgebraad of lamsvlees
Gevogelte met bijpassende groenten en aardappelen

Uitgebreid nagerechtenbuffet
Kaasbuffet

Mini irish coffees tot 17u15

Mokka met versnaperingen

Dit menu zonder dranken à € 59.75 - incl btw

Voor de kinderen :
aangepast kinderbuffet
2  t.e.m. 3 jaar: € 6,00 all-in
 dit all-in menu zonder dranken : 4.90€ (incl btw)
4 t.e.m. 11 jaar: € 23,00 all-in
 dit all-in menu zonder dranken: € 17.60 (incl. btw)
12 t.e.m. 14 jaar: € 27,00 all-in
 dit all-in menu zonder dranken: € 21.60 (incl. btw)

Aperitief één blikje kinderchampagne met chips, nootjes en 
kaasjes • Kinderbuffet met soep, kaaskroketjes, frikandel, 
steak, kalkoen, kipnuggets, spaghetti, pizza, macaroni, ...
en nog veel meer • IJsjes, snoepbuffet

alle frisdranken inclusief tot en met dessert.

Speelplein, speeltuin, 
voetbalveld, springkastelen 

(april-okt) en indoorgameroom voor dekinderen. 

“UPGRADE” DEZE ALL IN FORMULE (indien u geen receptie neemt vooraf):

Het all in menu met aperitief Cava Brut  € 4,00 pp
Het all in menu met geselecteerde Kasteelwijnen (wit+rood)  € 3,28 pp
Het all-in menu met Cava én geselecteerde
Kasteelwijnen wit + rood € 7,25 pp
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Brunchen  “SPECIAL”  
voor de kids
ALL-IN BRUNCH
€ 70 PER PERSOON - aanvang brunch 12u

Een onvergetelijke dag voor de kinderen
aan betaalbare all-in prijs

+ extra Kinderanimatie met huisclown. De Sint en de Paashaas 
komen ook naar Salons Ten Boogaerde.

Aangepast kinderbuffet

2  t.e.m. 3 jaar: € 6,00 all-in
 dit all-in menu zonder dranken : 4.90€ (incl btw)
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: € 24.60 (incl. btw)

Aperitief één blikje kinderchampagne met chips, nootjes en 
kaasjes • Kinderbuffet met soep, kaaskroketjes, frikandel, 
steak, kalkoen, kipnuggets, ... • assortiment ijsjes

Speelplein, speeltuin, voetbalveld, playstation, kinderspeel-
goed en snoepbuffet
Er is tevens volledig aangepaste kinderanimatie met een 
clown, kinderspelletjes, ... enz. 

Allemaal in de all-in formule inclusief tot en met dessert

SINTERKLAASBRUNCH
02/12/2018

PAASBRUNCH
21/04/2019

Paaseierraap voor de 
kinderen in onze tuin

Dit menu zonder dranken à
€ 60.75 - incl btw

INDOORGAMEROOM en BUITENSPEELPLEIN VOOR KIDS !!Indoor “gameroom” voor de kinderen : binnenspeelruimte met 

tal van playstations, spelletjes, kickerbakken, ... voor klein-

sten is er ook een hoek met TV animatiefilms, speelwand.

(zie pagina 14 communiefeesten)
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Communiefeesten in 
Salons Ten Boogaerde
Een onvergetelijke dag voor uw kind in Salons ten Boogaerde 
met kinderanimatie (clown), spelletjes, speeltuin,
springkastelen, voetbalveldje, … een aangepast
kinderbuffet naar hun keuze. Ook mogelijkheid om een eigen 
thema-ijstaart te kiezen (vaste prijs per ijstaart per thema).

Aangepast communiekinderbuffet

Boek nu al uw communiefeest
voor 2019-2020!  Wees er tijdig bij!

2  t.e.m. 3 jaar: € 6,00 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
 of 50 % van het menu van de volwassenen
 dit all-in menu zonder dranken: € 25.60 (incl. btw)

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 !!)

COMMUNIEMENU
€ 70 ALL-IN

Deze menu is uitsluitend & 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 binnen + 
wachtbordje met 5 hapjes, geslecteerde kwaliteitswijnen, alle reguliere dranken en waters 

tijdens het diner naar hartenlust (tot aan de koffie).
�

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 / courgette / 
wortel / trostomaat of

Varkenshaasje - licht gerookt / kroket / bruin bier / shitaké /  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

“UPGRADE” DEZE ALL IN FORMULE 
(indien u geen receptie neemt vooraf):

Het all in menu met
aperitief (wel receptie)
1u Cava Brut € 5,00 pp

Het all in menu met
geselecteerde Kasteelwijnen
(wit + rood) € 3,25 pp

Het all-in menu met cava
én kasteelwijnen (wit+rood) € 8,00 pp

Dit menu zonder dranken: € 59.71 (incl. btw)
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De ideale formules voor verjaardag, jubileum,
huwelijk, personeelsfeest, teambuilding, ...

SWINGDINER
€ 69 ALL-IN

met alle reguliere dranken (geen zware bieren),
huiswijnen incl. tot 03u!

Huisaperitief, huiswijnen en alle reguliere dranken 
inclusief tot 03u!

Iedere reservatie heeft zijn eigen tafels.

Dé super betaalbare formule voor elk feest!
Je weet vooraf wat het kost, geen verrassingen,
zelfs DJ inbegrepen. Gegarandeerde ambiance!

Data swingdiner 2018-2019
Enkel op volgende vrijdagen: Onder voorbehoud van boeking van 
trouwfeesten of voldoende reservaties voor dit evenement

2018 Vrijdag 05/10/2018 
 Vrijdag 26/10/2018
 Vrijdag 16/11/2018
2019 Valentijnswingavond: vrijdag 15/02/2019 & zaterdag 16/02
 Vrijdag 15/03/2019
 Vrijdag 05/04/2019

Alle data van de swingdiners vind je in onze kalender op pagina 4 en 5.

 

Aanvang vanaf 19u00
Huisaperitief, alle reguliere dranken, huiswijnen

naar believen inbegrepen tot 03u00.

Huisaperitief met 3 welkomsthapjes
�

Kabeljauwfilet / Aardappelcrême / isigny / 
tuinbonen / gambastaart

�
Kalfsribstuk / Seizoensgroenten / 
crumble van tomaat / gandaham

�
Dessertbord “Ten Boogaerde”

�
Mokka met versnaperingen

Dit menu zonder dranken à € 51.40

Dansformule op vrijdagavond met dans en DJ met LIVE  optredens
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Valentijn & Dance Kreeftenfestijn
Twee maal per jaar

Als de kreeften op hun best zijn, organiseren wij een
gastronomisch kreeftenmenu aan een ongelooflijke all-in prijs.
Ondertussen kunnen we genieten van een vast publiek voor 
dit evenement. Zorg dat u er ook bij bent!

Data kreeftenfestijn
Enkel verkrijgbaar op volgende weekends:
Onder voorbehoud van beschikbaarheid

2018
16/11 – 17/11 – 18/11
2019
18/06 – 29/06 – 30/06 

KREEFTENMENU
€ 70 ALL-IN

Huisaperitief, alle reguliere dranken, huiswijnen
naar believen inbegrepen tot aan de koffie.

 Aperitief met welkomsthapjes
�

Seizoenssalade met lauwe kreeft
Avocao / dressing / krokant

�
Soepje van kreeft

Melkschuim / basilicum
�

Duo van kreeft & zalm
Navarin van seizoensgroenten / beurre blanc

�
Traditionele halve kreeft in de oven 
kruidenboter / opgevulde aardappel

�
Dessert van de Chef

�
Mokka met versnaperingen

Dit menu zonder dranken à € 60.75

Vrijdag 15/02/2019 én 
zaterdag 16/02/2019

Op zondag 17/02/2019 
Valentijnsbrunch (zie pag. 12-13)

VALENTIJNSMENU
€ 69 ALL-IN

Huisaperitief, alle reguliere dranken, huiswijnen naar believen
inbegrepen tijdens en na het diner tot 03u00.

DJ Roan zorgt voor de romantische sfeer
en de muzikale omlijsting

Aperitief met welkomsthapjes
�

Rundscarpaccio Balsamico / Italiaanse garnituur
�

Lengfilet
Knolselder/aardpeer/pastinaak/peterselie/wortel

�
Parelhoenfilet Amandel / druif / butternut /

dauphine aardappel
�

Soepje van rood fruit / Yoghourt-ijs / vanillecrême
�

Mokka met versnaperingen

Dit menu zonder dranken à € 51.40

“UPGRADE” DEZE ALL IN FORMULE (indien u geen receptie neemt vooraf):

Het all in menu met aperitief Cava Brut  € 4,00 pp
Het all in menu met geselecteerde Kasteelwijnen (wit+rood)  € 3,28 pp
Het all-in menu met Cava én geselecteerde
Kasteelwijnen wit + rood € 7,25 pp

“UPGRADE” DEZE ALL IN FORMULE (indien u geen receptie neemt vooraf):

Het all in menu met aperitief Cava Brut  € 4,00 pp
Het all in menu met geselecteerde Kasteelwijnen (wit+rood)  € 3,28 pp
Het all-in menu met Cava én geselecteerde
Kasteelwijnen wit + rood € 7,25 pp
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Kerst- en eindejaarsmenu’s 2018-2019
24/12/2018 KERSTAVOND

25/12/2018 KERSTDAG
€ 68 ALL-IN

Kerstavond vanaf 19u00 - Kerstdag vanaf 12u00
Huisaperitief, alle reguliere dranken, huiswijnen naar

believen inbegrepen tot aan de koffie.

 Huisaperitief met welkomsthapjes
�

Gemarineerde zalm / appel / venkel/ dille / zure room
�

Pladijs gegrild / kokkels / jonge prei / jus van kervel
�

Kalkoenhaasje Fine Champagne
Ragout van wintergroenten / amandelkroket

�
Kerstdessert 2018

�
Mokka met versnaperingen

Dit menu zonder dranken à € 58.75

MENU OUDEJAARSAVOND 2017
€ 129 ALL-IN
Aanvang 19u00 stipt

Huisaperitief, alle reguliere dranken, aangepaste wijnen
en  muzikale ambiance inclusief tot 04u
(geen sterke dranken en zware bieren)

 Aperitief Cava Brut met welkomsthapjes
�

Kreeft “Belle-Vue”
�

Zeebaars
gegrild / schorseneren / aardappel / bosvruchten / knolselder

�
Sorbet van champagne / Framboos

�
Beste van het rund “Limousin”

pomme pont neuf / winterboeket / bordelaise
�

Eindejaarsdessert 2018
�

Mokka met versnaperingen

Dit menu zonder dranken à € 108.09Reservatie enkel geldig na betaling van € 10 pp uiterlijk één week na aanvraag reservatie

De kinderen in Salons ten Boogaerde op kerst 

Aangepast kinderbuffet
2  t.e.m. 3 jaar: € 6,00 all-in
 dit all-in menu zonder dranken: € 4.90 (incl. btw)
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)

Aperitief één blikje kinderchampagne met chips, nootjes en 
kaasjes • Kinderbuffet met soep, kaaskroketjes, frikandel, 
steak, kalkoen, kipnuggets … • IJsjes uit de ijskar, alle fris-
dranken inclusief

Speelplein, speeltuin, voetbalveld, playstation, kinderspeel-
goed en snoepbuffet. Er is tevens volledig aangepaste kinde-
ranimatie met een clown, kinderspelletjes, ... enz. 
Allemaal in de all-in formule inclusief tot en met dessert

Speciaal VOOR KIDS !! 
Indoor “gameroom” voor de kinderen: binnenspeelruimte met 
tal van playstations, spelletjes, kickerbakken, ... voor kleinsten 
is er ook een hoek met TV animatiefilms, speelwand.
(Zie pagina 13 communiefeesten)

Klant is koning!
Voor vegetariërs of anderslustigen stellen wij u een passend 

visgerecht of vegetarisch gerecht voor

Reservatie enkel geldig na volledige betaling tegen 1 december,
via overschrijving of ter plaatse in Salons ten Boogaerde
Gelieve 1 naam en 1 storting per volledige reservatie door te geven.
De avond begint om 19u. Gelieve tijdig aan te komen.
Kinderen oudejaar: € 39 all-in (kinderbuffet + dranken tijdens en na diner)

“UPGRADE” DEZE ALL IN FORMULE (indien u geen receptie neemt vooraf):

Het all in menu met aperitief Cava Brut  € 4,00 pp
Het all in menu met geselecteerde Kasteelwijnen (wit+rood)  € 3,28 pp
Het all-in menu met Cava én geselecteerde
Kasteelwijnen wit + rood € 7,25 pp
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Aangepast kinderbuffet
2  t.e.m. 3 jaar: € 6,00 all-in
 dit all-in menu zonder dranken: € 4.90 (incl. btw)
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)

Aperitief één blikje kinderchampagne met chips, nootjes en 
kaasjes • Kinderbuffet met soep, kaaskroketjes, frikandel, 
steak, kalkoen, kipnuggets … • ijsjes, alle frisdranken inclu-
sief • Speelplein, speeltuin, voetbalveld, playstation, kinder-
speelgoed en snoepbuffet. Er is tevens volledig aangepaste 
kinderanimatie met een clown, kinderspelletjes, ... enz. 
Allemaal in de all-in formule inclusief tot en met dessert.

NIEUWJAARSBRUNCH
1 JANUARI 2019

€ 70 ALL-IN
Onze befaamde brunchformule met dans, maar dan

nog een “tikkeltje meer” met uitgebreide fruits de mers,
oesters, extra feestelijke gerechtjes, enz, alles à volonté

Aanvang om 12u00
Huisaperitief, alle reguliere dranken,

huiswijnen naar believen inbegrepen tot aan de koffie.
Vanaf de koffie alle dranken te betalen à la carte.

Assortiment koude voorgerechten op bord
Zeevruchten & oesters

Keuze uit 2 soepen van de chef
Visbuffet met mosselen (seizoen)

Scampi’s in room met pasta’s
Dagverse vis volgens marktaanbod

Chateaubriand gegrild met 3 sauzen
Varkensgebraad of gevogelte 

met bijpassenden groenten en aardappelen
Uitgebreid nagerechtenbuffet
Mokka met versnaperingen

Dit menu zonder dranken à € 60.75 (incl. btw)

Volledig vernieuwde tuin en terrassen
Dit jaar vernieuwden Isabel en Didier hun volledige tuin en terrassen.
Prachtige en gezellige buitenrecepties in een chique kader.

Fanpaginatenboogaerde en maak kans op gratis diner
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Afhaaltraiteur 2018 - 2019 / Kerst & Nieuw
MENU 1 AAN € 39

(4 groenten- en aardappelgarnituur inbegrepen)
3 aperitiefhapjes per persoon

�
Serranoham / Meloen / sauvignondressing /

kruidenslaatje / kroket of
Ambachtelijk gerookte zalm / Honingdressing /

kruidenslaatje / toast of
Noorse gerookte visschotel

Gerookte zalm / heilbot / forel / paling / slaatje / garnituur
�

Kerstkalkoen opgevuld / Wilde boschampignons /
kerstgarnituur / pomme dauphine of

Gebraiseerd varkenshaasje
Sausje van oude port / winterboeket / kroketjes of

Kabeljauwhaas / Groentenslierten / aardappel/mosseljus
�

Kerstbuche / Rode vruchten / crème anglaise of
Dessertenbord Ten Boogaerde

Menu inclusief Cava Brut, Franse kasteelwiijn (wit + rood) : 
€ 53,00 per persoon, inclusief btw

MENU 2 AAN € 47
(3 groenten- en aardappelgarnituur inbegrepen)

3 aperitiefhapjes per persoon
�

Salade folle “Ten Boogaerde”
Foie gras / gerookte zalm / tonijn / scampi / rivierkreeft of

�
Opgevulde St.-Jacobschelp

fijne prei / champignon en grijze garnalen of
Duo van zalm en tong / Kokkels / gebrand preiwit

�
Knolselderroomsoepje met gerookte zalm of
Witloofsoep / Raifortroom / gambastaartje

�
Fazant traag gegaard / witloof / beignet van veenbessen / 

savooiblad / amandelkroket of
Gegrilde Chateaubriand

Bordelaise / Winterboeket / pomme rissolé of
Hert – het filetstuk (+ € 4,00 suppl.)

Poivradesaus / wintergarnituur / pomme dauphine 
�

Eindejaarsdessert
Rode vruchten / coulis van framboos of

Dessertenbord Ten Boogaerde

Menu inclusief Cava Brut, Franse kasteelwiijn (wit + rood) : 
€ 61,00 per persoon, inclusief btw

DRANKEN EN WIJNEN
Kir aperitief “Ten Boogaerde” per fles € 6,50
Cava Brut per fles € 12,00
Champagne Brut per fles € 25,00
Witte huiswijn Andes Chardonnay Chili
wit of rood per fles € 7,50
Kasteelwijn
wit of rood per fles € 14,00

APERITIEFHAPJES
Koude culinaire hapjes per stuk € 1,85
Aperitiefbordje met 6 hapjes (koud & warm) p.p. € 10,00

VOORGERECHTEN / koud
Zalm, gemarineerd / lente-ui / dille / appel € 12,50
Parmaham met meloen / kroket / groene kruiden € 12,00
Salade folle “Ten Boogaerde”
Foie/gerookte zalm/oester/kabeljauw/rundscarpaccio € 16,00
Halve kreeft “Belle vue” € 20,00
Oesters per stuk € 2,50

VOORGERECHTEN / warm
Garnaalkroket huisbereid / klassiek (2stuks)/garnituur € 14,00
Kaaskroket huisbereid / klassiek (2stuks)/garnituur € 10,00
Opgevulde Sint-Jacobsvrucht / 3 stuks grote /  € 16,00
prei/champignon/garnaal/Nouilly Prat
Duo van tong en zalm /kreeftensaus/pommes duchesse  € 16,00
Warm voorgerecht als hoofdgerecht + €6 per persoon
Kabeljauwhaasje /witte wijnsaus/wintergroenten/kruidenpuree  
Warm voorgerecht als hoofdgerecht + €6 per persoon € 16,00

TRAITEUR A LA CARTE

Download bestelformulier via de website
www.tenboogaerde.be/traiteur of kom langs in 

Ten Boogaerde en wij nemen graag uw bestelling op.

SOEPEN (1/2 LITER P.P.)
Knolselderroomsoep met gerookte zalmblokjes € 2,95
Kruidige Pompoensoep met gerookte eend  € 2,95

HOOFDGERECHTEN
Alle hoofdgerechten zijn voorzien van 4 bijpassende groentengarni-
turen en bijpassende aardappelgarnituren!! Inbegrepen dus.

Kerstkalkoen opgevuld € 17,50 
Wilde boschampignons/kerstgarnituur/pomme dauphine
Gebraiseerd varkenshaasje € 17,50 
Sausje van oude port/winterboeket/kroketjes
Parelhoenfilet € 18,50
Amandelkorst/ muskaatdruifjes/groentenboeket/pomme dauphine
Gegrilde Chateaubriand € 20,50 
Portosaus/groentenkrans/pomme rissolé
Mals stukje hertenfilet  € 25,00
Poivradesaus/wintergarnituur/gratinaardappeltje
Filet van fazant € 23,00
“Fine Champagne”/kroketjes

DESSERTS
Dessertenbord Ten Boogaerde  € 9,00
Traditionele kerstbuche per persoon € 9,00 
Rood fruit/crème anglaise

KIDSMENU  € 16,00
Tomatenroomsoep met balletjes

�
Kipfilet met appelmoes en verse frietjes of

Steak met appelmoes en frietjes
�

Kinderdessert
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Alle feesten in
Salons Ten Boogaerde
Ook voor andere feesten zit u goed bij ons.
Naast communiehappenings en familiefeesten, organiseren 
we ook personeelsfeesten op maat, catering, jubileums, baby-
borrels of andere recepties,… Kortom voor ieder wat wils!
Viert u met minimum 6 personen uw verjaardag of jubileum, 
dan krijgt de feestneus een gratis menu aangeboden van € 30 
(aftrekbaar van eender welk menu)

!!! Let wel: enkel op vertoon van identiteitskaart of kopie trouwboekje,
uitsluitend in de maand van uw verjaardag of huwelijk.
Niet op feestdagen en speciale dagen (Pasen, Moederdag, Vaderdag, kerst-
avond, kerstdag, oudejaar of nieuwjaardag.
Ook niet geldig op zondag bij communiefeesten van eind april tot half juni).
Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen en er geldt 
één verjaardagskorting per tafel en per reservatie.

Raadpleeg onze feestgids voor alle feesten:
zie www.tenboogaerde.be

Win een gratis diner:
zie www.tenboogaerde.be

ALL-IN FEESTMENU
€ 64 ALL-IN

Deze all-in menu is enkel verkrijgbaar vanaf 10 personen per tafel
met telkens één keuze per gerechtengroep.

 Onze hoofdgerechten worden allemaal voor een tweede keer bediend met extra groenten.
Aperitief, geselecteerde kwaliteitswijnen, alle reguliere dranken en waters tijdens het diner 

naar hartenlust. (tot aan de koffie) 
Huisaperitief of fruitsap met drie welkomsthapjes

 �
Vittello Tonato - tonijn / kalfsvlees / olijf / kappertjes of

Carpaccio uit de Noordzee - zalm / kabeljauw / mascarpone / dille / limoengel / lente-ui  of
Slaatje van scampi - Granny Smith / sorbet van bloody mary / espuma van citroen of

Gepocheerd hoeve-eitje - gerookte zalm / aardappel / mousseline of
Italiaanse ham - huisbereid kroketje / rucola / lente-ui / sorbet van tomaat

 �
Room Soep naar keuze volgens suggestie van de chef (seizoen)

 �
Varkenshaas - saus van Cross & Blackwell / Kortemarkse groentjes / mini- kroket of
Maiskipsuprême - kruidenkorst / jonge groentjes / dragon / tomaat / champignon of

Rundstukje - verse béarnaise / kerstomaatjes / seizoensboeket / butternut of
Mechelse Koekoek - honing / pijnboompitten / wokgroenten / Pomme Dauphine

 �
Pracht van een ijstaart, aangepast aan uw feest of

Duo van twee chocolades met krokantje en vanille-parfum of
Dessertbord van de chef op bord of

Crème brulée of
Gebak naar keuze

 �
Koffie met versnaperingen 

Dit all-in menu zonder dranken: € 54.75 (incl. btw)

“UPGRADE” DEZE ALL IN FORMULE 
(indien u geen receptie neemt vooraf):

Het all in menu
met aperitief Cava Brut: € 4,00 pp

Het all in menu met
geselecteerde Kasteelwijnen
(wit+rood): € 3,28 pp

Het all-in menu met Cava én
geselecteerde Kasteelwijnen
wit + rood:  € 7,25 pp

Bij grote groepen is het aangeraden om 
een uurtje receptie te geven, omdat anders 
gewacht wordt tot iedereen aan tafel zit.
Er gaat meestal wat tijd tussen de eerste 
persoon en de laatste persoon die aankomt 
waardoor het te lang duurt vooraleer het 
eerste glas geschonken wordt. 1 uur Kir en 
fruitsap naar believen + 5 verzorgde aparte 
hapjes van de chef. Prijs pp : € 7,95 supple-
ment op het all-in menu.
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ALL-IN FEESTMENU              € 67 ALL-IN
Deze all-in menu is enkel verkrijgbaar vanaf 10 personen per tafel met telkens één keuze per gerechtengroep. 

Onze hoofdgerechten worden allemaal voor een tweede keer bediend met extra groenten. Aperitief, geselecteerde 
kwaliteitswijnen, alle reguliere dranken en waters tijdens het diner naar hartenlust. (tot aan de koffie)

 
Huisaperitief of fruitsap met drie welkomsthapjes

 �
Gemarineerde zalm - panacotta / zure room / dille / komkommerespuma of
Zeebaars - Ceviche / venkelsorbet / shushigel / gazpacho komkommer of

Ganzelever - terrine - Sauternes / konfijt van ui / chocolade / toast of
Trio van voorgerechtjes - Parmaham / gerookte zalm / scampi / kroket of

Surf & Turf - carpaccio van Limousin rundsvlees / gamba / groene kruidensalade
 �

Goudbrasem - gebakken/beukezwam / gemarineerde eryngii / noillyprat of
Kabeljauwhaas - a la plancha/bulgur / truffelaroma / zalf van butternut of

Zalm- rugstuk gegrild / blanke boter / jonge spinazie / boragecress of
Sint-jacobsvruchten - couscous / bloemkool / koriander of

Tongschar - gebakken/ thaise curry / mosselkroket / aardappelbouillon
 �

Chateaubriand - Gegrild/verse béarnaise / groentenassortiment / pomme rissolé of
Franse eendenborst - Vouvray saus / warme groenten / Pink Lady / airellen of

Lamskroontje - seizoensboeket / groene kruiden / aardappelgratin (+ € 3 pp) of
Parelhoenfilet - amandelkorst / seizoensboeket / calvados / druif / pomme Dauphine of

Varkenshaasje - op beuk gegaard/oude port / boeket met seizoensgroenten / kroket
 �

Pracht van een ijstaart, aangepast aan uw feest, met saus naar keuze of
Duo van twee chocolades - krokantje / vanille-parfum of

Dessertenbord “Ten Boogaerde” of
Peertje in bladerdeeg - sabayon van Poire Williams of

Moëlleux van Valrhona chocolade - huisbereid roomijs/munt
 �

Koffie met versnaperingen

Dit all-in menu zonder dranken: € 57.75 (incl. btw)

ALL-IN FEESTMENU              € 75 ALL-IN
Deze all-in menu is enkel verkrijgbaar vanaf 10 personen per tafel met telkens één keuze per gerechtengroep. 

Onze hoofdgerechten worden allemaal voor een tweede keer bediend met extra groenten. Aperitief, geselecteerde 
kwaliteitswijnen, alle reguliere dranken en waters tijdens het diner naar hartenlust. (tot aan de koffie) 

Huisaperitief of fruitsap met drie welkomsthapjes
 �

Salade “folle”- foie / eend / zalm / coquille/langoustine of
Langoustine - bulgur / pekelgroentjes / jus van schaaldieren of

Tonijn - cannelloni / snowkrab / meslum / soyavinigraitte of
Foie gras - duo / appel / brioche / uienconfit of
Kreeft - quinoa / salade / panacotta / basilicum

 �
Sint-jacobsvrucht - zoete paprika / notensla / charlottecrème of

Tongfilet - bladspinazie / peterselie / kasteelaardappel of
Snoekbaars - gestoofde andijvie / sabayon van dragon of

Zeebaars - op vel gegrild / gebrande komkommer / platte kaas / radijs
 �

Champagnesorbet - muntblaadje / framboos of
Cappuccino van garnalen - Armagnac / espuma van lichte curry

 �
Duif - gebakken / gevogeltemousse / hoorn des overvloeds / rode biet / geconfijte bil of

Kalfslende - traag gegaard / knolselder / kalfsjus / groene kruiden of
Lamskroontje - kruidenkorstje / gratin / seizoensgroenten of

Limousin rund - rode wijnsaus / Groenten / pomme pont neuf of
Kalfsfilet - “op de wijze chef” (+ € 5,00)

 �
Pracht van een ijstaart, aangepast aan uw feest met saus naar keuze of

Duo van twee chocolades - krokantje / vanille-parfum of
Dessertenbord “Ten Boogaerde” of

Sabayon - seizoensfruit / vanilleroomijs
  �

Koffie met versnaperingen 
Dit all-in menu zonder dranken: € 65.75 (incl. btw)

“UPGRADE” DEZE ALL IN FORMULE 
(indien u geen receptie neemt vooraf):

Het all in menu
met aperitief Cava Brut: € 4,00 pp

Het all in menu met
geselecteerde Kasteelwijnen
(wit+rood): € 3,28 pp

Het all-in menu met Cava én
geselecteerde Kasteelwijnen
wit + rood:  € 7,25 pp

“UPGRADE” DEZE ALL IN FORMULE 
(indien u geen receptie neemt vooraf):

Het all in menu
met aperitief Cava Brut: € 4,00 pp

Het all in menu met
geselecteerde Kasteelwijnen
(wit+rood): € 3,28 pp

Het all-in menu met Cava én
geselecteerde Kasteelwijnen
wit + rood:  € 7,25 pp

Bij grote groepen is het aangeraden om 
een uurtje receptie te geven, omdat anders 
gewacht wordt tot iedereen aan tafel zit.
Er gaat meestal wat tijd tussen de eerste 
persoon en de laatste persoon die aankomt 
waardoor het te lang duurt vooraleer het 
eerste glas geschonken wordt. 1 uur Kir en 
fruitsap naar believen + 5 verzorgde aparte 
hapjes van de chef. Prijs pp : € 7,95 supple-
ment op het all-in menu.

Bij grote groepen is het aangeraden om 
een uurtje receptie te geven, omdat anders 
gewacht wordt tot iedereen aan tafel zit.
Er gaat meestal wat tijd tussen de eerste 
persoon en de laatste persoon die aankomt 
waardoor het te lang duurt vooraleer het 
eerste glas geschonken wordt. 1 uur Kir en 
fruitsap naar believen + 5 verzorgde aparte 
hapjes van de chef. Prijs pp : € 7,95 supple-
ment op het all-in menu.
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Huwelijksfeesten, onze specialiteit
Van ontvangst, trouwceremonie, receptie en feestmaal
tot en met een geslaagde dansavond:
Ten Boogaerde biedt u een totaalpakket
met ongekende mogelijkheden.

Kijk op onze website
www.tenboogaerde.be

Onze zalen zijn geschikt
voor huwelijkfeesten tot 280 personen
met een aparte orangerie voor uw receptie
en dessertenbuffet.
Om u alle zorgen uit handen te nemen,
kunt u onze speciale 
huwelijksbrochure aanvragen.

U vindt er een waaier aan menu’s en specialiteiten
die van uw huwelijksfeest een ware belevenis maken.
Naast onze moderne en gezellige feestzaal bieden wij 
u gratis onze bruidssuite aan met badkamer, kluis en 
natuurlijk het hemelbed aan voor een romantische 
overnachting.

Isabel en Didier geven u graag, geheel vrijblijvend,
een rondleiding. Geef ons een seintje voor een af-
spraak: 0479 68 21 10

U vindt ons terug
op de
HUWELIJKSBEURZEN

* Oostende: 
 30 september 2018
* Brugge: 
 12 t.e.m. 14 oktober 2018
* Roeselare: 
 17 & 18 november 2018
* Kortrijk: 
 11, 12 & 13 januari 2019

Bezoek ook onze eigen huwelijksbeurs :

Huwelijksbeurs in SALONS TEN BOOGAERDE
Zaterdag 19/1/19 – 11u - 18u

http://www.tenboogaerde.be/huwelijksbeurs-
salons-ten-boogaerde

HUWELIJKFORMULE 1
€ 92 ALL-IN

In deze formule zijn alle reguliere dranken (inclusief zware bieren) inbegrepen
tijdens de forfait van de receptie, diner & na diner tot 05u00.

 Receptie 1 u schuimwijn Chevalier Brut Royal of fruitsap
2 koude + 2 warme hapjes

 �
Surf & Turf / Runderhaas / gamba / zalm / pomme moscovite of

Pladijs / Thaise curry / mosselkroket / bloemkool of
Zalm gegrild / mousseline / asperge (zeizoen) / Tartaar / appel / limoen / dille of

Roodbaarsfilet kruiden / Aardappelcrême / isigny / tuinboon / gambastaart
 �

Maïskipsuprême / room / oesterzwam / groene groenten / amandelkroket / kroepoek of
Varkenshaasje d’Uroc d’Olives / Sausje van pomerol / seizoensgroenten / crumble van spek of

Mechelse koekoek / Jus van tuinkruiden / kroket / boschampignons / seizoensboeket of
Varkensrug traag gegaard / licht gepekeld / pickles / peulgroenten / kroket

 �
Uitgebreid dessertbuffet inclusief bruidsijstaart & kaasbuffet

 �
Mokka met versnaperingen

Bij de hoofdgerechten heeft u steeds keuze uit verschillende aardappelbereidingen
en worden de groentengarnituren aangepast volgens het seizoen.

U heeft steeds de keuze om een ander gerecht in deze formule te kiezen,
al dan niet mits een supplement, volgens uw keuze.

Dit all-in menu zonder dranken: € 72.09 (incl. btw)

“UPGRADE” DEZE ALL IN FORMULE 
(indien u geen receptie neemt vooraf):

Het all in menu
met aperitief Cava Brut: € 4,00 pp

Het all in menu met
geselecteerde Kasteelwijnen
(wit+rood): € 3,28 pp

Het all-in menu met Cava én
geselecteerde Kasteelwijnen
wit + rood:  € 7,25 pp
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HUWELIJKFORMULE 2
€ 95 ALL-IN

In deze formule zijn alle reguliere dranken (inclusief zware bieren) inbegrepen
tijdens de forfait van de receptie, diner & na diner tot 05u00.

 Receptie 1 u schuimwijn Chevalier Brut Royal of fruitsap
2 koude + 2 warme hapjes

 �
Surf & Turf / Runderhaas / gamba / zalm / pomme moscovite of

Kabeljauwhaasje / Groentenslierten / gele wortel / blanke boter / krokant /
carpaccio / koriander of

Sint-jacobsvruchten / 3 bereidingen / Butternut / peterselie / asperge
/ prei / tartaar / bloemkool of

Duo van Tongschar & zalmhaas / Tatsoi/courgette/tomaat/fettucine/olijfolie extra vierge of
Zeebaars / Op vel gebakken / gebrande komkommer / radijs / platte kaas

 �
Rund - Châteaubriand, Gegrild / Bordelaise / groentenkrans / pomme rissolé of

Eend - Caiveau Geroosterd / zilveruitjes / bospaddestoelen / framboos / sausje van Anjou / 
pomme dauphine of

Kwartelfilet opgevuld, Duxelle/truffel / appel / cognac / witloof / amandelkroket / veenbessen of
Parelhoensuprême/calvados/amandel/pink lady/airellen/ragout van verse groenten/pomme dauphin

 �
Uitgebreid dessertbuffet, inclusief bruidsijstaart & kaasbuffet

 �
Mokka met versnaperingen

Dit menu zonder dessertenbuffet, wel met bruidsijstaart OF dessertenbord (90€ all-in)

Bij de hoofdgerechten heeft u steeds keuze uit verschillende aardappelbereidingen en worden de 
groentengarnituren aangepast volgens het seizoen. U heeft steeds de keuze om een ander gerecht in 

deze formule te kiezen, al dan niet mits een supplement, volgens uw keuze.

Dit all-in menu zonder dranken: € 75.09 (incl. btw)

“UPGRADE” DEZE ALL IN FORMULE 
(indien u geen receptie neemt vooraf):

Het all in menu
met aperitief Cava Brut: € 4,00 pp

Het all in menu met
geselecteerde Kasteelwijnen
(wit+rood): € 3,28 pp

Het all-in menu met Cava én
geselecteerde Kasteelwijnen
wit + rood:  € 7,25 pp

HUWELIJKFORMULE 3
€ 98 ALL-IN

In deze formule zijn alle reguliere dranken (inclusief zware bieren) inbegrepen
tijdens de forfait van de receptie, diner & na diner tot 05u00.

 Receptie 1 u schuimwijn Chevalier Brut Royal of fruitsap
2 koude + 2 warme hapjes

 �
Kreeft Romaneso / radijs / pijpajuin / peulerwten / lente-ui / espuma van curry / kreeftenboter of

Zeebaars Gegrild / zoete paprika / selder / aardappel / sjalot / Tartaar / aioli / kroepoek of
Grietfilet / Peterselie / komkommer / romanesco / ceviche / mosterdzaad / eitje of

Tong - filet gebrand / asperge / gerookte boter / prei / mousseline of
Kabeljauwhaas / Kokkels / rode en witte quinoa / butternut

 �
Rund - Chateaubriand, Saus met oude port / seizoensgroenten / pomme rissolé of

Barbarie eend / Beukezwam/boterraap / shi-také / airgre doux / pomme pont neuf of
Lamskroon / Persillade / rozemarijn / aardappel / stoofpotje van primeurgroenten of

Kalf - filet (+ € 3,25) Seizoensboeket / rode wijn / truffel / kroket
 �

Uitgebreid dessertbuffet inclusief Bruidsijstaart & kaasbuffet
 �

Mokka met versnaperingen

Dit menu zonder dessertenbuffet, wel met bruidsijstaart OF dessertenbord (95 € all-in)

Bij de hoofdgerechten heeft u steeds keuze uit verschillende aardappelbereidingen
en worden de groentengarnituren aangepast volgens het seizoen.

U heeft steeds de keuze om een ander gerecht in deze formule te kiezen,
al dan niet mits een supplement, volgens uw keuze.

Dit all-in menu zonder dranken: € 78.09 (incl. btw)

TEN BOOGAERDE 
TROUWT U
Huwelijksceremonie in de
Orangerie of de tuin

Salons Ten Boogaerde stelt u 
een unieke formule voor ! In 
deze moderne tijd zorgen wij 
voor een dé belevenis van uw 
huwelijksceremonie.
Wij verzorgen uw HUWELIJKS-
FEEST tot in de puntjes en 
bieden u onze locatie aan.
De huwelijksdienst gaat door in 
onze prachtige Orangerie. Hier-
voor wordt een forfaitair bedrag 
gevraagd. Wij kunnen voor u 
onze Orangerie omtoveren in de 
trouwlocatie van uw dromen.

“UPGRADE” DEZE ALL IN FORMULE 
(indien u geen receptie neemt vooraf):

Het all in menu
met aperitief Cava Brut: € 4,00 pp

Het all in menu met
geselecteerde Kasteelwijnen
(wit+rood): € 3,28 pp

Het all-in menu met Cava én
geselecteerde Kasteelwijnen
wit + rood:  € 7,25 pp
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