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Isabel, Didier en hun volledige
team verwelkomen u graag voor
een culinaire uitstap in Salons Ten
Boogaerde.

U vindt eveneens meer informatie
over onze feestformules en de actie
voor onze trouwe klanten.
Op pagina 6 tot 12 vindt u onze
volledige feestkalender terug.

I NL E I DI NG — 5

In deze nieuwe folder vindt u alle
informatie over de activiteiten in
Salons Ten Boogaerde gedurende
het komende jaar 2022-2023.

Activiteit

Datum

Pagina

Brunch

11/09/2022

22

Brunch EXTRA

18/09/2022

24

Brunch

25/09/2022

22

Brunch

09/10/2022

22

Brunch

23/10/2022

22

Swingdiner

28/10/2022

33

Brunch EXTRA

30/10/2022

24
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SE PT E M B E R 20 2 2

O K T O B E R 2022

Herfstvakantie: gesloten van 31/10/2022 t.e.m 07/11/2022

Activiteit

Datum

Pagina

Brunch

13/11/2022

22

Kreeftenfestijn

18 – 20/11/2022

35

Swingdiner

18/11/2022

30

Brunch

27/11/2022

22

Brunch EXTRA - SINT

04/12/2022

24

Brunch

11/12/2022

22

Kerstavond

24/12/2022

40

Afhaaldienst traiteur

24/12/2022
25/12/2022

48

Kerstdagmenu

25/12/2022

42

Oudejaarsavondfeest

31/12/2022

44

Afhaaldienst eindejaar

31/12/2022

48

NOVEM B E R 2022

A CT I V I T E I T E N — 7

D ECE M B E R 2022

Activiteit

Datum

Pagina

Afhaaldienst traiteur
nieuwjaar

01/01/2023

48

Nieuwjaarsbrunch

01/01/2023

46

Brunch

08/01/2023

22

Brunch

22/01/2023

22

Huwelijksbeurs

28/01/2023

52

A CT I V I T E I T E N — 8

JANU A R I 2023

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

Activiteit

Datum

Pagina

Brunch EXTRA

05/02/2023

24

Valentine dance

10/02/2023

32-33

Brunch Valentijn

12/02/2023

22-24

F EBRU A R I 2023

Activiteit

Datum

Pagina

Brunch

12/03/2023

22

Swingdiner

17/03/2023

30

Brunch EXTRA

19/03/2023

24

Brunch

26/03/2023

22

M AART 2023

A CT I V I T E I T E N — 9

Krokusvakantie - verlof: gesloten van
20/02/23 t.e.m. 07/03/23

Activiteit

Datum

Pagina

Brunch EXTRA

02/04/2023

24

Brunch PASEN

09/04/2023

22-24

Swingdiner

14/04/2023

30

Brunch EXTRA

16/04/2023

24

Communiehappening

23/04/2023

27-29

Communiehappening

30/04/2023

27-29

Communiehappening

07/05/2023

27-29

Communiehappening

14/05/2023

27-29

Communiehappening
Hemelvaart

18/05/2023

27-29

Communiehappening

21/05/2023

27-29

Communiehappening

28/05/2023

27-29

Communiehappening
Pinkstermaandag

29/05/2023

27-29

A CT I V I T E I T E N — 1 0

A PR I L 2023

M E I 2023

Activiteit

Datum

Pagina

Communiehappening

04/06/2023

27-29

Brunch

11/06/2023

22

Kreeftenfestijn

16 -17 &
18/06/2023

35-37

Brunch

25/06/2023

22

Brunch

09/07/2023

22

Brunch

23/07/2023

22

Brunch EXTRA

30/07/2023

24

JUNI 2023

JULI 2023

Activiteit

Datum

Pagina

Brunch

13/08/2023

22

Brunch EXTRA

20/08/2023

24

Brunch

27/08/2023

22
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AU G U ST U S 202 3

Betaling gebeurt steeds de dag van het feest zelf, zonder
verdere korting. Voor vegetariërs of andersetenden bieden wij
gratis alternatieve (en lekkere) gerechten aan in het gekozen
menu (gelieve dit vooraf te melden, zie pagina 21).

Daar wij uitsluitend met verse producten 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 periode.
Huidige prijzen zijn geldig tot en met 31/08/2023.
Dit houdt in als u een feest boekt voor een datum
na deze geldigheidsdatum (31/08/2023) 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.

EEN DINEETJE IN SALONS TEN BOOGAERDE

Verras uw geliefde, familie, vrienden, … met
een geschenk waar ze echt plezier zullen aan
beleven: een culinair en gezellig etentje in
Salons Ten Boogaerde.

DI NE R — 1 4

Bestel uw cadeaubon via:
•
•
•

de website: www.tenboogaerde.be
telefonisch 0479/682110
via mail: info@tenboogaerde.be

Persoonlijk afhalen van een cadeaubon kan
in Salons Ten Boogaerde na afspraak op
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag.

ACTIES VOOR ONZE KLANTEN

Bent u jarige of jubilaris?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Jarigen
of jubilarissen ontvangen €30 korting op
eender welk menu*. (Niet cumuleerbaar met
andere acties of waardebonnen).
We bieden u als feestvarken een korting
van €30 op uw menu als u : minimum met 6
volwassen personen bent.
Let wel: enkel op vertoon van uw identiteitskaart of copij trouwboekje, uitsluitend geldig
in dezelfde maand van uw verjaardags- of
huwelijksdatum.

*Niet geldig op feestdagen en speciale dagen (Valentijn, speciale evenementen, moederdag, kreeftenweekend, vaderdag, communie’s, eindejaarsfeesten
(Kerst-Oudejaar en Nieuwjaar). Er geldt één verjaardagskorting per reservatie en per tafel.

RESTAURANT TEN BOOGAERDE ALL-IN

ALL IN — 16

In het restaurant kunt u terecht vanaf 2 personen voor
gezellig diner of brunch op vrijdag, zaterdag of zondag,
best na telefonische reservatie.

SUGGESTIEMENU | €75 ALL-IN
Huisaperitief met hapjes, alle reguliere dranken met aangepaste wijnen naar believen inbegrepen tot aan de koffie.
Iedere week selecteert onze chef de seizoenssuggesties.

Voorgerecht
—
ALL IN — 17

Hoofdgerecht
—
Suggestie dessert
—
Mokka met versnaperingen

Dit menu wordt wekelijks vastgesteld op basis van de verse te verkrijgen producten,
een garantie voor kwaliteit op uw bord! Dit menu zonder dranken: €64,25.

Het all-in menu met aperitief Cava Brut					
Het all-in menu met geselecteerde Kasteelwijnen (wit + rood)		
Het all-in menu met Cava Maison en geselecteerde Kasteelwijnen (wit + rood)

		
		

€5,00 p.p.
€4,00 p.p.
€8,00 p.p.

MENU TEN BOOGAERDE | €82 ALL-IN

ALL IN — 18

Deze all-in keuzemenu met dagverse producten: huisaperitief met hapjes, alle reguliere dranken, aangepaste
huiswijnen naar believen inbegrepen tot aan de koffie.

Voorgerecht

Tussengerecht

Zalm zacht gerookt kruidenslaatje - toast - dressing

Kabeljauw - rookzout - prei - kruidensla
aardappel - tuinbonen

of

of

Italiaanse ham - meloen parmesan - Gandahamkroketje - slaatje

Scampi - Brunoise van Oosterse groentjes
roomsaus - groene kruiden

of

Foie Gras Terrine - uienconfijt
escaloppe - Pink Lady - kalfsjus
(suppl. + €5)
of

Runderhaas - notensla - gamba
parmesan - tomatenstructuren

Dessert

Koffie

Châteaubriand “Limousin”
béarnaise - groentenpalet - verse friet

Dessertbord
“Ten Boogaerde”

Mokka met versnaperingen

of

of

Ierse Ribeye (± 300 gr) - gemengde salade
saus naar keuze - verse friet (suppl. + €5)

Irish coffee
(geen koffie nadien)

of

of

Noordzeetong (± 300 gr) - boter - amandel
tomatenslaatje - verse friet (suppl. + €5)

Kazen - notenbrood - druif
glaasje rode wijn (suppl. + €3)

ALL IN — 19

Hoofdgerecht

Dit menu zonder dranken: €71,25 (Châteaubriand), €76,25 (Ierse Ribeye of Noordzeetong of ganzenlever)
Dit menu zonder dranken met kazen €74,25.

Het all-in menu met aperitief Cava Brut					
Het all-in menu met geselecteerde Kasteelwijnen (wit + rood)		
Het all-in menu met Cava Maison en geselecteerde Kasteelwijnen (wit + rood)

		
		

€5,00 p.p.
€4,00 p.p.
€8,00 p.p.

A L L E R GE NE N — 2 0

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.

Aangezien we uitsluitend met verse ingrediënten werken op basis van seizoen,
kunnen gerechten wijzigen betreffende de allergenen. 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
producten en/of andere vormen van allergische reacties.

A L L E R GE NE N — 2 1

Bent u vegetarisch? Gluten- of lactose intolerant? Aangezien er verschillende
soorten allergieën en intoleranties zijn is het onmogelijk om steeds een alternatief
in huis te hebben. Daarom maakten onze chefs voor u een veganistisch menu
aangepast aan uw dieetwensen (noch vlees, noch vis, noch dierlijke producten).
Bent u intolerant aan gluten, lactose,... laat het ons weten. We passen elk menu aan.

BRUNCHEN OP ZONDAG

BRUNCHEN - SPECIALS: ALL-IN

MET DJ & DANS TOT 18U | €80 ALL-IN
Menu zonder dranken €69,25
Aanvang - einde brunch van 12u00 - 18u00

Dezelfde formule, maar deze brunches zijn op
speciale dagen en worden voorzien van ofwel
animatie voor de kinderen en/of aangepaste
buffetten, m.a.w. een extraatje voor onze
klanten! Aanvang brunch 12u00.

B R U NCH — 2 2

Elke 2e en 4e zondag van de maand

Iedere tweede en vierde zondag (onder
voorbehoud van beschikbaarheid) van de
maand bieden wij u een héél verzorgde
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.
Huisaperitief met 3 hapjes, alle reguliere
dranken en aangepaste wijnen naar
believen inbegrepen tot aan de koffie.
Vanaf de koffie zijn alle dranken te
betalen à la carte.

NIEUWJAARSBRUNCH — 01/01/2023
€89,00 all-in | menu zonder dranken: €78,25
VALENTIJNSBRUNCH — 12/02/2023
€85,00 all-in | menu zonder dranken: €74,25
PAASBRUNCH — 09/04/2023
€85,00 all-in | menu zonder dranken: €74,25

BRUNCH
Assortiment koude &
warme voorgerechtjes op bord
—

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

Zeevruchten, oesters, zalm in schoonzicht,
sausjes en cruditeiten
—

—
Warme voorgerechten
scampis, kikkerbilletjes, mosselen (seizoen) & vispannetjes
—
Hoofdgerechten
chateaubriand, gevogelte, lamsvlees,
ribbetjes, côte à l’os, vis van de dag,
diverse aardappel- en groentenbereidingen
& aangepaste sauzen
—
Nagerechtenbuffet
chocoladefontein, kazen, mini irish coffees
—
Mokka met versnaperingen

Het all-in menu met aperitief
Cava Brut: €5,00 p.p.
Het all-in menu met geselecteerde
Kasteelwijnen (wit+rood): €4,00 p.p.
Het all-in menu met Cava én
Kasteelwijnen (wit+rood): €8,00 p.p.
Voor grotere groepen is het aangeraden
een uurtje extra receptie te nemen van 12u 13u. Er gaat meestal wat tijd tussen de eerste
persoon en laatse persoon die aankomt
waardoor het te lang duurt vooraleer het
eerste glas geschonken wordt.
Upgrade met een brunch receptie:
huisaperitief en reguliere dranken naar
believen 1 uurtje en 4 hapjes + €5 p.p.

B R U NCH — 2 3

Soep van de chef

DATA EXTRA BRUNCHES
Naast de 2de en 4de zondag van de maand
organiseren we geregeld extra brunches.
Dezelfde formule met dans, dezelfde
buffetten en dezelfde ambiance.

B R U NCH — 2 4

Alle data van de brunch vindt je in onze
kalender op pagina 8-14.

18/09/2022

Brunch EXTRA

30/10/2022

Brunch EXTRA

04/12/2022

Brunch EXTRA

01/01/2023

Nieuwjaarsbrunch

05/02/2023

Brunch EXTRA

12/02/2023

Brunch “Valentijn”

19/03/2023

Brunch EXTRA

02/04/2023

Brunch EXTRA

09/04/2023

Paasbrunch

16/04/2023

Brunch EXTRA

30/07/2023

Brunch EXTRA

20/08/2023

Brunch EXTRA

KINDERMENU | MET KIDSBUFFET ALL-IN
Ook voor de kinderen is een brunch
een heus feest, met het aangepast
kinderbuffet, onze indoorspeelruimte en
buitenspeelruimte zullen de kleintjes zich
niet vervelen.
Kinderbuffet
Aperitief kinderchampagne met
versnaperingen
—
Kinderbuffet met alle lekkers, zoals pizza,
frikandel, spaghetti, kip, steak, ...
en nog veel meer.
—
Dessertenbuffet : de kinderen mogen
mee aanschuiven met de ouders aan
het dessertenbuffet en krijgen ook
nog snoepjes, ijsjes en een grote
chocoladefontein.

Speelplein, speeltuin,
voetbalveld, springkastelen
(april-okt) en indoor
gameroom voor de
kinderen.

Alle frisdranken inclusief tot
en met dessert.
2 t.e.m. 3 jaar: €9,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €7,90

4 t.e.m. 11 jaar: €35,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €29,00
of 1/2 brunch volwassenen: €40,00
dit menu zonder dranken: €34,00

12 t.e.m. 14 jaar: €39,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €33,00
of 1/2 brunch volwassenen: €44,00
dit menu zonder dranken: €38,00

CO M M U NI E — 2 6

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).
CO M M U NI E — 2 7

BOEK REEDS UW COMMUNIEFEEST
VOOR 2023, WEES ER TIJDIG BIJ!
Scan de QR-code van de brochure
en ontdek alle mogelijkheden.

CO M M U NI E — 2 8

KINDERMENU | MET KIDSBUFFET ALL-IN

Deze menu’s zijn uitsluitend en specifiek
verkrijgbaar op communiedagen. Deze menu’s
zijn inclusief 1u receptie, 5 hapjes en alle reguliere
dranken en aangepaste huiswijnen, inclusief
tot en met de koffie. Bij mooi weer wordt uw
receptie buiten in onze tuin geserveerd, bij slecht
weer binnen met wachtbordje van 5 hapjes,
geslecteerde kwaliteitswijnen, alle reguliere
dranken en water tijdens het diner naar hartenlust
tot aan de koffie.

Receptie met aperitief
één glas kinderchampagne,
fruitsap en frisdranken met chips,
nootjes en kaasjes
—
Kinderbuffet met soep, kaaskroketjes,
frikandel, steak, kalkoen, kipnuggets,...
—
Kinderdessertenbuffet, snoepbuffet

Volgende animatie voor de kinderen
in de all-in formule inclusief:
•

Volledig aangepaste kinderanimatie
met een clown, kinderspelletjes,...

•

Springkastelen, speelplein

•

Indoor gamecenter met Playstations,
pc games, kinderspelen, kickertafels…
(Enkele spelen zijn betalend, de meeste
gratis.)

Alle dranken inclusief tot aan de
koffie bij het menu van de volwassenen.

2 t.e.m. 3 jaar: €9,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €7,90
4 t.e.m. 11 jaar: €35,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €29,00
of 1/2 menu volwassenen €40,00
dit all-in menu zonder dranken: €34,00
12 t.e.m. 14 jaar: €39,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €33,00
of 1/2 menu volwassenen €44,00
dit all-in menu zonder dranken: €38,00

COMMUNIEMENU 2023 | €80 ALL-IN

Voorgerecht

Tussengerecht

Hoofdgerecht

Dessert

Sint-jakobsvrucht: 3 bereidingen
butternut - peterselie - asperge prei - carpaccio

Aspergesoep - zalmslierten
witte asperges - groene
asperges - soldaatjes

Communie-ijstaart
met twee sausjes
en glaasje fruit

of

of

Parelhoen - appeltje mangetout - wortel courgette - veenbes mini kroketje
of

Dessertbord
“Ten Boogaerde”

of

Gambastaart spaghetti van
asperges - zure room - sorbet
van Grany Smith
of

Verrassingsbord met 3 voorgerechten:
Gandaham - gerookte zalm - scampi kroket
of

Verse Belgische asperges gerookte zalm - mousseline saus

Tomatenroomsoep
met gehaktballetjes

Châteaubriand “Limousin”
gegrild - béarnaise - pomme
pontneuf - shiitake - courgette
wortel - trostomaat
of

Varkenshaasje - licht gerookt
kroket - bruin bier - shiitake
courgette - wortel - trostomaat

Koffie
Met versnaperingen

of

Eendenborst Caiveau geroosterd - pommes dauphine
zilveruitjes lenteboeket

Dit menu zonder dranken: €66,75 p.p.

Het all-in menu met 1u. receptie aperitief Cava				
Het all-in menu met geselecteerde Kasteelwijnen (wit + rood)		
Het all-in menu met Cava Maison en geselecteerde Kasteelwijnen (wit + rood)

		
		

€7,00 p.p.
€4,00 p.p.
€10,00 p.p.

CO M M U NI E — 2 9

Kabeljauw uit de Lofoten apserges - sausje van Witbier

of

ALL-IN DANSFORMULES MET DJ EN DANS

D ANS F O R M U L E S — 30

De ideale formules voor verjaardag, jubileum, huwelijk,
personeelsfeest, teambuilding,... Aanvang om 19u00.
DATA SWINGDINER 2022 - 2023
Enkel op volgende vrijdagen, onder voorbehoud van boeking
van trouwfeesten of voldoende reservaties voor dit evenement:
Vrijdag 28/10/2022
Vrijdag 18/11/2022
Vrijdag 10/02/2023: Valentines dance. (Meer info op pg. 33)
Vrijdag 17/03/2023
Vrijdag 14/04/2023

SWINGDINER OP VRIJDAG | €83 ALL-IN

Huisaperitief met 3 hapjes
—

—
Rund - limousin - roomsaus - kroket
—

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

Dessertbord
—
Mokka - versnaperingen

Huisaperitief met hapjes, aangepaste huiswijnen en alle reguliere dranken (geen zware bieren en sterke
dranken) inclusief tot 03u00. Dit menu zonder dranken: €65,90. Iedere reservatie heeft zijn eigen tafel.

D A NS F O R M U L E S — 3 1

Kabeljauwfilet - aardappelcrème
prei - tuinboon - boter

VALENTINE DANCE

D ANS F O R M U L E S — 32

Vrijdag 10/02/2023
Vier romantisch Valentijn in
Salons Ten Boogaerde met
het gastronomische menu en
ambiance na de maaltijd met
aangepaste romantische muziek
door onze huis-DJ Roan tot 03u00.
Alle dranken inbegrepen tijdens
en na het diner tot 03u00.
Reguliere dranken, geen sterke
dranken en/of zware bieren.

VALENTINE DANCE MENU | €85 ALL-IN

Aperitief met welkomsthapjes
—

—
Skreifilet - kruidenkorst - stoemp van
wintergroente
—
Parelhoen opgevuld boschampignons - amandelkroket
—
Valentijnsdessert
—
Mokka - versnaperingen

Het all-in menu met aperitief
Cava Brut: €5,00 p.p.
Het all-in menu met geselecteerde
Kasteelwijnen (wit+rood): €4,00 p.p.
Het all-in menu met Cava én
Kasteelwijnen (wit+rood): €8,00 p.p.
Deze menu zonder dranken: €67,90 p.p.

D A NS F O R M U L E S — 3 3

Langoustine - peterseliewortel - jus
van garnaal - tomaat - basilicum

K R E E F T F E S T I J N — 34

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!

2022
2023

18 t.e.m. 20 november 2022
16 t.e.m. 18 juni 2023

KREEFTFESTIJN — 35

Enkel verkrijgbaar op volgende weekends,
onder voorbehoud van beschikbaarheid:

KREEFTENMENU | €89 ALL-IN
Aperitief met welkomsthapjes
—

KRE E F T E NF E S T I J N — 36

Seizoenssalade met lauwe kreeft
avocado - 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

Het all-in menu met aperitief
Cava Brut: €5,00 p.p.
Het all-in menu met geselecteerde
Kasteelwijnen (wit+rood): €4,00 p.p.
Het all-in menu met Cava én
Kasteelwijnen (wit+rood): €8,00 p.p.
Deze menu zonder dranken: €79,25 p.p.
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EINDEJAARSMENU’S
Kerstavond & dance: €89 all-in

E I NDE J A A R — 3 8

24/12/22 - 19u00
Huisaperitief, alle reguliere dranken,
aangepaste huiswijnen naar believen
inbegrepen tot aan de koffie. Reservatie
enkel geldig na betaling van €10 p.p.
uiterlijk één week na aanvraag reservatie.
Klant is koning! Voor vegetariërs of
anderslustigen stellen wij u een passend
vis- of vegetarisch gerecht voor.

Voor de kinderen voorzien we een
aangepast kinderbuffet:
2 t.e.m. 3 jaar: €9,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €7,90
4 t.e.m. 11 jaar: €35,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €29,00
of 1/2 menu volwassenen: €44,50
dit all-in menu zonder dranken: €38,50
12 t.e.m. 14 jaar: €39,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €33,00
of 1/2 menu volwassenen: €48,50
dit all-in menu zonder dranken: €42,50

Menu oudejaarsavond: €150 all-in

Nieuwjaarsbrunch: €89 all-in

24/12/22 - 19u00 & 25/12/22 - 12u00

31/12/22 - 19u00 stipt

01/01/23 - 12u00

Huisaperitief, alle reguliere dranken,
aangepaste huiswijnen naar believen
inbegrepen tot aan de koffie. Reservatie
enkel geldig na betaling van €10 p.p.
uiterlijk één week na aanvraag reservatie.
Klant is koning! Voor vegetariërs of
anderslustigen stellen wij u een passend
vis- of vegetarisch gerecht voor.

Aanvang 19u00 stipt. Huisaperitief, alle
reguliere dranken, aangepaste wijnen
en muzikale ambiance inclusief tot
04u00 (geen sterke dranken en zware
bieren). Reservatie enkel geldig na
volledige betaling tegen 1 december,
via over-schrijving of ter plaatse in
Salons Ten Boogaerde. Gelieve 1 naam
en 1 storting per volledige reservatie
door te geven.

Onze befaamde brunchformule met
dans, maar dan nog een “tikkeltje
meer” met uitgebreide fruits de mer,
oesters, extra feestelijke gerechtjes,...
alles à volonté. Aanvang om 12u00,
huisaperitief, alle reguliere dranken,
aangepaste huiswijnen naar believen
inbegrepen tot aan de koffie. Vanaf de
koffie alle dranken te betalen à la carte.

Voor de kinderen voorzien we een
aangepast kinderbuffet:

Voor de kinderen voorzien we een
aangepast kinderbuffet:

Voor de kinderen voorzien we een
aangepast kinderbuffet:

2 t.e.m. 3 jaar: €9,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €7,90

Kinderen t.e.m. 14 jaar: €50 all-in
kinderbuffet + dranken tijdens en na
diner, vanaf 15 jaar is het menu idem als
volwassenen, zijnde €150.

2 t.e.m. 3 jaar: €9,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €7,90

4 t.e.m. 11 jaar: €35,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €29,00
of 1/2 menu volwassenen: €39,50
dit all-in menu zonder dranken: €33,50
12 t.e.m. 14 jaar: €39,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €33,00
of 1/2 menu volwassenen €43,50
dit all-in menu zonder dranken: €37,50

4 t.e.m. 11 jaar: €35,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €29,00
of 1/2 menu volwassenen: €39,50
dit all-in menu zonder dranken: €33,50
12 t.e.m. 14 jaar: €39,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €33,00
of 1/2 menu volwassenen €43,50
dit all-in menu zonder dranken: €37,50
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Kerstmenu: €79 all-in

KERSTAVOND MENU MET DANS | €89 ALL-IN
24/12/22 - 19u00

Huisaperitief met welkomsthapjes
—

E I NDE J A A R — 4 0

Surf & Turf
rund - gamba - avocado - kwartelei

Op kerstavond (24/12/22) bieden wij u
2 formules aan:
- kerstavond met dans (all-in tot 02u00)
muziekale ambiance met DJ Roan
- kerstavond zonder dans

—
Zeebaars
aardpeer - zwam - venkel
—
Kalkoenhaasje
fine champagne - winterboeket - kroket
—
Kerstdessert
—
Mokka met versnaperingen

Alle reguliere dranken inclusief tot 02u00

Het all-in menu met aperitief
Cava Brut: €5,00 p.p.
Het all-in menu met geselecteerde
Kasteelwijnen (wit+rood): €4,00 p.p.
Het all-in menu met Cava én
Kasteelwijnen (wit+rood): €8,00 p.p.
Menu met dans zonder dranken: €77,40
Menu zonder dans en zonder drank: €68,25

KERSTAVOND MENU ZONDER DANS | €79 ALL-IN

		

24/12/22 - 19u00

Huisaperitief met welkomsthapjes
—
Surf & Turf
rund - gamba - avocado - kwartelei

Zeebaars
aardpeer - zwam - venkel
—
Kalkoenhaasje
fine champagne - winterboeket - kroket
—
Kerstdessert
—
Mokka met versnaperingen

Alle reguliere dranken inclusief tot aan de koffie.

E I NDE J A A R — 4 1

—

		

KERSTDAG MENU | €79 ALL-IN
25/12/22 - 12u00
Huisaperitief met welkomsthapjes
—
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Surf & Turf
rund - gamba - avocado - kwartelei
—
Zeebaars
aardpeer - zwam - venkel
—
Kalkoenhaasje
fine champagne - winterboeket - kroket
—
Kerstdessert
—
Mokka met versnaperingen

Alle reguliere dranken inclusief tot aan de koffie

Het all-in menu met aperitief
Cava Brut: €5,00 p.p.
Het all-in menu met geselecteerde
Kasteelwijnen (wit+rood): €4,00 p.p.
Het all-in menu met Cava én
Kasteelwijnen (wit+rood): €8,00 p.p.
Deze menu zonder dranken: €68,25 p.p.

AANGEPAST KINDERBUFFET OP 24/12/22 en 25/12/22

Aperitief kinderchampagne met
versnaperingen
—

—
Dessertenbuffet : de kinderen mogen
mee aanschuiven met de ouders aan
het dessertenbuffet en krijgen ook
nog snoepjes, ijsjes en een grote
chocoladefontein.
Alle frisdranken inclusief

De kerstman brengt
een blits bezoek aan
Salons Ten Boogaerde!

4 t.e.m. 11 jaar: €35,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €29,00
of 1/2 menu volwassenen: €39,50
dit all-in menu zonder dranken: €33,50
12 t.e.m. 14 jaar: €39,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €33,00
of 1/2 menu volwassenen €43,50
dit all-in menu zonder dranken: €37,50

Verder is er voor de kinderen een speelplein,
speeltuin, voetbalveld, indoor “gameroom” met
Playstation, spelletjes, kickerbakken, animatiefims,
kinderspeelgoed en snoepbuffet.
Er is tevens volledig aangepaste kinderanimatie met
een clown, kinderspelletjes,... Allemaal in de all-in
formule inclusief tot en met dessert.
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Kinderbuffet met alle lekkers, zoals
pizza, frikandel, spaghetti, kip, steak, ...
en nog veel meer.

2 t.e.m. 3 jaar: €9,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €7,90

MENU OUDEJAARSAVOND | €150 ALL-IN
Aperitief Cava met welkomsthapjes
—
Tonijn
tataki - soja - krokantje groentjes - sesam
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—
Kreeft
bisque - beukezwam - knolselder - espuma
—
Sgroppini
citroen - munt
—
Limousin Rund gegrild
rode wijn - winterboeket - pomme pont-neuf
—
Eindejaarsdessert
—
Mokka met versnaperingen
Alle reguliere dranken inclusief tot 04u00

Het all-in menu met geselecteerde
Kasteelwijnen (wit+rood): €4,00 p.p.
Deze menu zonder dranken: €124,90 p.p.

AANGEPAST KINDERBUFFET
Aperitief één blikje kinderchampagne
met chips, nootjes en kaasjes
—
Kinderbuffet met soep, kaaskroketjes,
frikandel, steak, kalkoen, kipnuggets …
—

—
Alle dranken inclusief

T.e.m. 14 jaar: kinderbuffet €50
vanaf 15 jaar menu idem als volwassenen,
zijnde €150
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IJsjes uit de ijskar

NIEUWJAARSBRUNCH | €89 ALL-IN
Assortiment assortiment koude &
warme voorgerechtjes op bord
—
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Zeevruchten, oesters, zalm in schoonzicht,
sausjes en cruditeiten
—
Soep van de chef
—
Warme voorgerechten
scampis, kikkerbilletjes, mosselen (seizoen) & vispannetjes
—
Hoofdgerechten
chateaubriand, gevogelte, lamsvlees,
ribbetjes, côte à l’os, vis van de dag
diverse aardappel- en groentenbereidingen
& aangepaste sauzen
—
Nagerechtenbuffet
chocoladefontein, kazen, mini irish coffees
—
Mokka met versnaperingen

Het all-in menu met aperitief
Cava: €5,00 p.p.
Het all-in menu met geselecteerde
Kasteelwijnen (wit+rood): €4,00 p.p.
Het all-in menu met Cava én
Kasteelwijnen (wit+rood): €8,00 p.p.
Deze menu zonder dranken: €78,25 p.p.

AANGEPAST KINDERBUFFET
Aperitief één blikje kinderchampagne
met chips, nootjes en kaasjes
—
Kinderbuffet met soep, kaaskroketjes,
frikandel, steak, kalkoen, kipnuggets …

IJsjes uit de ijskar

4 t.e.m. 11 jaar: €35,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €29,00
of 1/2 menu volwassenen: €44,50
dit all-in menu zonder dranken: €38,50
12 t.e.m. 14 jaar: €39,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €33,00
of 1/2 menu volwassenen €48,50
dit all-in menu zonder dranken: €42,50

—
Alle dranken inclusief

Speelplein, speeltuin, voetbalveld, indoor
“gameroom” met Playstation, spelletjes,
kickerbakken, animatiefims, kinderspeelgoed
en snoepbuffet.
Er is tevens volledig aangepaste kinderanimatie met
een clown, kinderspelletjes,... allemaal in de all-in
formule inclusief tot en met dessert.
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—

2 t.e.m. 3 jaar: €9,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €7,90

TRAITEUR & WEBSHOP
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Bestel uw traiteurmenu’s of à la carte voor Kerst en eindejaar
via onze webshop: www.traiteursalonstenboogaerde.be

Beide menu’s zijn inclusief 3 groenten- en
aardappelgarnituren en 3 aperitiefhapjes
per persoon.

KERSTMENU - €45 p.p.

OUDEJAARSMENU - €60 p.p.

Surf & Turf
rund - gamba - avocado - kwartelei

Gemarineerde Noorse zalm
honing - mosterd - kruidenslaatje

—

—

Zeebaars
aardpeer - zwam - venkel

Zeebaars
aardpeer - zwam - venkel

—

—

Kalkoenhaasje
fine champagne winterboeket - kroket

Limousin Rund gegrild
rode wijn - winterboeket pomme pont-neuf

—

—

Kerstdessert

Eindejaarsdessert

Scan de QR-code en ontdek
het aanbod in onze webshop.
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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,
babyborrels of andere recepties,…

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, Kerstavond, 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.

Scan de QR-code van onze feestbrochure
en ontdek onze all-in menu’s.

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 Kirr en fruitsap naar believen + 5 verzorgde aparte
hapjes van de chef. Prijs p.p.: €7,95 supplement op het allin menu.
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Kortom voor ieder wat wils! Viert u met minimum
6 personen uw verjaardag of jubileum, dan krijgt de
feestneus korting aangeboden van €30 op eender welk
menu.

De all-in menu’s zijn 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).

H U WE L I J K — 5 2

HUWELIJKSFEESTEN, ONZE SPECIALITEIT
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 huwelijksfeest
tot in de puntjes en bieden u onze locatie aan.

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 afspraak: 0479 68 21 10

De huwelijksdienst gaat door in onze prachtige Orangerie.
Hiervoor wordt een forfaitair bedrag gevraagd. Wij kunnen
voor u onze orangerie omtoveren in de trouwlocatie van
uw dromen.
In onze formule zijn alle reguliere dranken (inclusief zware
bieren) inbegrepen tijdens de forfait van de receptie,
diner & na diner tot 05u00. 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.

Scan de QR-code van onze huwelijksbrochure
en ontdek de mogelijkheden.
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Van ontvangst, trouwceremonie, receptie en feestmaal tot
en met een geslaagde dansavond: Salons Ten Boogaerde
biedt u een totaalpakket met ongekende mogelijkheden.
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NOTITIES
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OPENINGSUREN:
Iedere woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag & zondag.
Gesloten op maandag & dinsdag.
Open op speciale dagen en feestdagen. Zie onze feestkalender.
Didier Deylgat
& Isabel Joseph
Hoogledestraat 97a
8610 Kortemark
Gsm 0479 68 21 10
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