
 

Rouwmaaltijden 2014 

 
 

ROUWMAALTIJDEN 2021- 2022 
gesloten op maandag en dinsdag 

 
 

 
 

Voorwoord 
Met dit formulier regelen wij gemakkelijk en in alle sereniteit 
de praktische punten rond de rouwmaaltijd. 
We bekommeren ons, na ontvangst van de fax, of afgifte van 
het formulier, over de volledige afwerking en stellen alles in 
het werk om de maaltijd in alle rust te laten verlopen om de 
rouw van de familie te respecteren. 

 

 
    

                                       Omdat we met uitsluitend verse producten werken, behouden  
                                       wij ons het recht dat een vers product niet kan geleverd worden  
                                       of prijzen ervan aan te passen aan de marktprijs van deze periode.  
                                       Huidige prijzen zijn onder voorbehoud geldig tot 31/12/2022. 

WWW.TENBOOGAERDE.BE 
 

    
    

 

Brochure geldig  tot 31/12/2022 
onder voorbehoud van drukfouten 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROUWMAALTIJDEN 

€ 29,00 - Soep naar keuze 
  - Kalkoenfilet “Ten Boogaerde” met warme groenten en kroketten 
  - Gebak 
  - Koffie 
 
€ 31,00 - Soep naar keuze 
  - Verse Rundstong in tomatensaus en verse puree 
  - Gebak 
  - Koffie 
 
€ 31,00 - Soep naar keuze 
  - licht gerookte varkenshaasje met portosaus, groenten en kroketten 
  - Gebak 
  - Koffie 
 
€ 34,00 - Soep naar keuze 
  -Chateaubriand met warme groenten en pomme rissolé 
  - Gebak 
  - Koffie 
 
€ 27,00 - Broodjesmaaltijd (heel verzorgd!) 

 - Assortiment broodjes (sandwiches of pistolets) met divers beleg (apart): 
     Américain, vissalade, kaas, ham, gerookte zalm, krabsalade, bereid gehakt, enz. 
     Geserveerd met rauwe groenten en soep van de chef. 

- Gebak met koffie 
  

DRANKEN 
APERITIEF   BIJ DE MAALTIJD 
Sherry, Porto   We serveren gebruikelijk pils, bruisen en mineraal water bij de maaltijd.  
€ 7,00/stuk   Op aanvraag is er ook wijn verkrijgbaar: 
    Water: € 9,00/fles Pils: € 2,80/stuk Wijn: € 20,00/fles 
Kir    BIJ DE KOFFIE 
€ 6,00/stuk   Cognac: € 9,00/stuk 

                                       Grand Marnier, Cointreau: € 10,00/stuk 
Fruitsap                                     Calvados: 10,00/stuk 
€ 3,00/stuk 
sdf 
< 25 personen: + € 3,00 suppl./pp          Diensten en BTW incl. 

 
 



FAXBERICHT VAN:    AAN: 

Naam: ______________________________  
Adres: ______________________________ 
 ______________________________ 
Tel.: ______________________________ 
Gsm: ______________________________ 
Be nr.: ______________________________ Fax 051/771614 
 

BESTELBON ROUWMAALTIJD 
Datum:___/___/2019 

Plechtigheid om: ___u___  Aankomstuur in Salons Ten Boogaerde: ___u___ 

Gewenste menu (nr.):_____ aan € _____ / persoon  Aantal: ____ personen 

Soep:   O Tomatenroomsoep          0 roomsoep van de chef (volgens seizoen met verse groenten) 

Dranken: O Aperitief 
  O Water & Pils tijdens de maaltijd 
  O Water & Wijn tijdens de maaltijd 
  O Digestief bij de koffie 

GEGEVENS & FACTURATIE 
Naam Overledene: ____________________________________ Facturatie 
  O Aan de familie 

Contactpersoon binnen de familie O Via begrafenisondernemer 

Naam: ____________________________________  

Verwantschap: ____________________________________  
Adres: ____________________________________ Handtekening: 
 ____________________________________  

Tel.: ____________________________________  

Gsm: ____________________________________  
 

 

Salons Ten Boogaerde: Hoogledestraat 97a – 8610 Kortemark – Tel 0479/68 21 10 
Fax 051/7716 14 – Rek.nr. KIGALO BVBA BE06 1096 5355 5222 

Btw Be 0 888 977 779 – info@tenboogaerde.be – www.tenboogaerde.be 

! Uiterlijk 2 dagen voor de dag van de rouwmaaltijd het definitief aantal doorgeven. 
Dit aantal zal ook in rekening worden gebracht! 

 


