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Kristien, Stefanie & Peter De Groote heten u van harte welkom in hun Ten Dauwe
Feestzalencomplex.

Reeds 19 jaar in Ten Dauwe en meer dan 25 jaar ervaring in de feestzaal, catering
en evenementensector.

Kristien De Leyn ontfermt zich over de bediening, het personeel en de
administratie.

Peter De Groote staat samen met dochter Stefanie aan het fornuis en brengt een
klassieke keuken in een modern jasje, enkel en alleen met producten van
topkwaliteit.

De gastronomische omkadering van Meesterkok Peter De Groote en het hele
keukenteam resulteert telkens weer in heerlijke gerechten, welke formule u ook
kiest. Alles wordt huisbereid van hapje tot dessert en dit enkel en alleen met
verse topproducten.

We zijn fier huisleverancier te mogen zijn van veel families en bedrijven om al
hun mooiste momenten zowel culinair als gastvrij te verzorgen.

Elk feest is totaal anders: het verloop, de timing, de details... We bespreken alles
samen met u. Alles kan, Niets moet. Wij passen ons aan op uw wensen.

Naast onze eigen feestzaal verzorgen wij ook al uw feesten op uw gekozen
locatie via onze all-in cateringservice met dezelfde all-in service.

Kortom, we zijn de ideale partner als eventlocatie, cateraar en organisator van al
uw feesten.

Kom vrijblijvend langs, bij voorkeur op maandag na afspraak, om kennis te maken
en uw potentiële feestplannen vrijblijvend te bespreken.

25 jaar ervaring - 2 generaties 

WELKOM
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“Een supermooie dag voor ons.

We willen hierbij Peter De Groote

en Kristien en maître Linda

bedanken. Ook het personeel dat

zeer vriendelijk en gedienstig was.

Heel veel lof over de zaal en het

eten (van de hapjes bij de receptie,

tot het meer dan uitgebreide

dessertbuffet) gekregen. We

voelden ons echt welkom en

verwend. Hele grote dank-je-wel

aan het volledige Ten Dauwe

team”
Anja en Peter

”

“Wij hebben samen met onze

gasten mogen genieten van een

topkeuken op locatie o.l.v. traiteur

ten Dauwe. Zowel wijzelf als onze

gasten hebben genoten van de

hapjes, de vriendelijke bediening,

de perfect gebakken chateaubriand

en de lekkere rode wijn. Een

speciale vermelding voor onze

maître Piet die ervoor gezorgd

heeft dat alles vlekkeloos verlopen

is.!”
Familie Versieck

RECENSIES 2018

“ Vrijdag 01-06-2018: Wat hebben wij enorm genoten van het trouwfeest

van onze vrienden Saskia en Jurgen, een echt huwelijksfeest met alles

erop en eraan, goeie ontvangst, lekkere receptie, een super lekkere

maaltijd, dessertbordje om je vingers bij af te likken, en ook tijdens het

dansfeest voelde je enorme enthousiasme in hun professioneel

bediening enorm aanwezig, echt top!

Zondag 03-06-2018: Die dag hadden wij er zelf ons feest, het lentefeest

van ons dochter Elize, wat een goeie ontvangst, vriendelijk, verzorgd,

mooie en gezellige locatie, lekker eten, prachtige dessertbuffet voor ieder

wat wils en het goeie weer hadden we er ook nog eens bij ... we hebben

enorm genoten,

Nogmaals bedankt voor een super leuk weekend! ”
Fam. Pattyn - Borgonjon uit Maldegem

Lees alle ervaringen na op onze 
facebookpagina



“We hebben fantastisch genoten

van ons jaarlijkse familiefeest

gisteren zondag 3 februari in jullie

mooie gezellige feestzaal! Alles

was tot in de puntjes verzorgd :

heel vriendelijke ontvangst door de

gastheer van dienst, prima service

met oog voor alles , kind

vriendelijkheid en natuurlijk het

super lekkere diner van de chef!

We komen zeker nog terug ....

Dank voor alles!”
Familie De Vos

“Gisteren intens genoten van ons

huwelijksfeest in Ten Dauwe. Alles

was perfect in orde! Prachtige

ceremonie in de tuin, heerlijk

gegeten, heel goede en vriendelijke

service,... Het was fantastisch!

Bedankt! ”
Familie Van Damme

“Ons trouwfeest was gewoonweg

top! Het kon niet beter zijn. We

werden behandeld als een koning.

Zeer vriendelijk en opperbeste

service! Ons zien ze zeker nog

terug! Veel dank aan ten dauwe om

ons het trouwfeest van ons dromen

te geven!”
Familie Huysman

Lees alle ervaringen na op onze 
facebookpagina

“Eergisteren ons trouwfeest

gehouden bij Ten Dauwe, alles

was tot in de puntjes verzorgd! De

maître heeft ons super goed

ontvangen en heeft heel veel van

onze handen genomen. De

bediening aan de bar was top!

Nooit moeten wachten op drinken.

Het eten was fan-tas-tisch lekker!

De gasten hebben hun te pletter

geamuseerd. We zijn jullie eeuwig

dankbaar!!!”

Kim & Dean
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ONZE ZALEN



Feestzaal Ten Dauwe is de ideale locatie 
voor al uw feesten.

ONZE ZALEN

In ons familiebedrijf, gelegen in een rustige landelijke omgeving te Aalter aan het
kanaal Gent-Brugge wordt u tot in de puntjes verwend sinds 2000.

Klanten komen voor onze mooie ruime zaal, het overdekt terras en de mooie tuin.
Een moderne, landelijke stijl is ons handelsmerk. Vier uw feest in een idyllisch kader!

De feestzaal is modulair inzetbaar en heeft 3 zalen die kunnen onderverdeeld worden
in diverse compartimenten.

De maximale capaciteit is tot 600 personen voor recepties en 400 personen
voor een zittend diner.

• Onze grote zaal biedt plaats tot maximaal 310 personen zittend.
• Onze kleine zaal is ideaal voor feesten tot 65 personen zittend.
• In het salon kunt u terecht voor groepen tot 30 personen zittend.

De kleine feestzaal en het salon zijn ook de ideale plaats voor een onafhankelijke
receptieruimte bij grotere feesten. (+150 personen). Voor Huwelijksfeesten/Groepen
kleiner dan 100 personen, zie Algemene Voorwaarden pagina 48.

De grote tuin, die zeer mooi is aangelegd, biedt veel voordelen in combinatie met het
binnen/buiten, en indien nodig verwarmd, terras van 180 vierkante meter.

Deze kan volledig open en dicht en ligt aansluitend aan onze tuin. Klanten zijn zeker
dat ze buiten kunnen aperitieven, ook bij slecht weer.

Tijdens de wintermaanden is het gezellig vertoeven in ons overdekt terras met
verwarming en open haard.

Alle vermelde prijzen in deze brochure zijn ALL-IN (incl. zaalhuur, personeel,
klaarzetten van de zaal, opkuisen zaal, afwas, …) en INCLUSIEF BTW. De zaal is niet
afzonderlijk te huur en wij werken uitsluitend met onze eigen keukenbrigade.
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• Verschillende overnachtingsmogelijkheden in de buurt
• Mogelijkheid tot aanmeren met plezierboot aan de zaak 

via het kanaal Gent-Brugge
• Aan het NMBS-station te Aalter is er een belbuslijn nr. 185 

met halte 200 826 aan “Ten Dauwe”
• NMBS-station Marie-Aalter op wandelafstand

ONZE LOCATIE Gelegen langsheen de E40
op 5 minuten van Aalter & Beernem
op 10 minuten van Maldegem
op 15 minuten van Brugge
op 20 minuten van Gent
op 25 minuten van Oostende
op 30 minuten van Knokke
op 35 minuten van Aalst
op 45 minuten van Kortrijk

Ruime gratis 
parkeermogelijkhedenP
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GPS ADRES
Vaartlaan 42
9880 Aalter
Vanuit richting Oostende/Brugge neemt u best de Afrit 10 Beernem
Naamkaartjes met routebeschrijving ter beschikking



FEESTFORMULES
HUWELIJKSFEEST

COMMUNIE/LENTE FEESTEN

BABYBORRELS

FAMILIE & PRIVE FEESTEN

BEDRIJVEN
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HUWELIJKSFEEST

De meest voorkomende uurregeling voor huwelijksfeesten

Eerste receptie                                                                              16:00 – 18:00
Receptie voor leden van de “Suite” en gasten die niet
uitgenodigd worden voor het avondfeest.

Tweede receptie 18:30 – 19:30
Korte receptie voor leden van de “Suite” en de genodigden
voor het avondfeest.

Uitnodiging der gasten aan tafel 19:30 – 20:00
Door middel van naamafroep of op een andere wijze volgens uw
keuze. De suite wordt feestelijk aangekondigd. Als koppel is dit
ook het ideale moment om een bedankingswoord “speech” aan
alle aanwezigen te geven en te klinken op een spetterende avond.

Aanvang diner 20:30
Ontvangst eventueel bijkomende dessertgasten 22:00
De laatste jaren is het een trend geworden om later op de
avond extra gasten uit te nodigen voor het dessertbuffet en
dansfeest. Dat is perfect mogelijk! Er is een ontvangstmoment
in onze veranda met table-snacks en een glaasje schuimwijn of
fruitsap. Zie pagina 38

Opening dessertenbuffet 22:30

Uw openingsdans / start dansfeest 23:30
Na het dessert kunnen alle gasten jullie eerste dans als gehuwd
koppel bewonderen en daarna naar hartenlust meefeesten en
dansen tot in de vroege uurtjes.

Alle uren en samenstelling van uw feest kunnen volledig naar wens worden aangepast. 

Eindelijk! Je vriend of vriendin heeft de –al dan niet spreekwoordelijke– knieval gemaakt en jij
hebt uiteraard “ja” gezegd. Ongetwijfeld heb je je verloving al uitgebreid gevierd, maar nu is het
tijd om een groter feest te plannen: je huwelijk!

Je trouwdag moet de mooiste dag van je leven worden. Er mag dan ook niets mislopen en je wilt
het feest tot in de kleinste puntjes grondig voorbereiden? Waar begin je? Het allerbelangrijkste!
Het prikken van een datum en kijken of je favoriete locatie dan nog vrij is. Kies je een zomerse
dag? Of kiezen jullie los daarvan voor een datum die voor jullie speciaal is?

Jullie eerste maaltijd als getrouwd koppel mag best subliem zijn. Stel daarom samen met Ten
Dauwe Feestzaal en Catering een heerlijk menu of feestformule samen en beleef een dag om
nooit te vergeten.
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HUWELIJKSFEEST

“Bedankt voor ons 

trouwfeest tot in de 
puntjes te 

verzorgen....zowel wij, als 
onze gasten waren super 

tevreden.... Vooral de 
mooie en exquise 

gerechten vielen enorm

in de smaak. Bedankt”
Anneleen & Stefaan

Een diner aan tafel? Op pagina 25-30 stellen we graag onze suggesties voor. Uiteraard kan een
menu ook volledig naar wens samengesteld worden. Of liever in buffetvorm? Op pagina 31-32
vind je een overzicht van onze verschillende buffetmogelijkheden. Ook als je het liever iets
minder ‘traditioneel’ wil, kunt u bij Feestzaal Ten Dauwe terecht voor feestformules zoals onze
Hippe BBQ’S (pagina 33-34) of onze Party formules (pagina 35-36) Ontdek zeker ook ons nieuw
en uniek foodsharingconcept (pagina 37)

De gastronomische omkadering van Meesterkok Peter De Groote en zijn keukenteam resulteert
telkens weer in heerlijke gerechten, welke formule je ook kiest. Alles wordt huisbereid van
hapje tot dessert en dit enkel en alleen met verse top producten.

Voor elk huwelijksfeest kleden wij, basis, onze sfeervolle zalen feestelijk aan met ecru linnen,
kaarsjes, bloemstukken… Natuurlijk beslissen jullie zelf over de decoratie en is het absoluut
mogelijk om persoonlijke accenten aan te brengen. Afhankelijk van de grote van het feest
kunnen tot 2 huwelijksfeesten plaatsvinden, in afzonderlijke zalen, zonder dat deze elkaar
storen. Vanaf een huwelijksfeest voor meer dan 150 genodigden reserveren wij het volledige
complex voor u.

Onze locatie en tuin kunnen ook dienen als ceremonieruimte, in de opstelling van jullie keuze.
Bij mooi weer is de tuin de gedroomde ceremonielocatie. Zie pagina 15 “viering in onze tuin”

Onze feestformules zijn zeer divers. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld een volledige dag formule op
maat aanbieden, van receptie tot dansfeest. Daarnaast kunt u ook avondgasten uitnodigen die
mee aansluiten bij het dessertbuffet en het dansfeest. Voor het dansfeest kunt u werken met
onze huis-dj, inclusief licht- en geluidsinstallatie. Uiteraard kunt u ook voor een eigen dj kiezen.

De mogelijkheden zijn eindeloos, neem dus gerust contact met ons op om jullie wensen te
bespreken!

FEESTFORMULES

MENU’S & BUFFETTEN 

CEREMONIE

ZAAL EN DECORATIE
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Is de geboorte van jullie kleine wonder nabij of is het gezin reeds een beetje groter
geworden? Dan wil je ongetwijfeld je geluk delen met je vrienden en familie! Iedereen wil
natuurlijk zo snel mogelijk de pasgeborene bezoeken, daarom is het verstandig om de
babyborrel zo’n zes tot acht weken na de geboorte te plannen. Op die manier hebben jullie
voldoende tijd om te rusten en te genieten van de nieuwe situatie. De meeste koppels kiezen
voor een receptieformule met hapjes of receptie met een dessertbuffet, terug te vinden op
pagina 40.

Voor elk babyborrel kleden we onze sfeervolle zaal feestelijk aan met ecru linnen, kaarsjes,
bloemstukken… Natuurlijk beslissen jullie zelf over de decoratie en is het absoluut mogelijk
om persoonlijke accenten of een thema aan te brengen.

Afhankelijk van het aantal personen wordt in overleg een private ruimte voor u gereserveerd
in één van onze zalen.

Het is mogelijk om kinderanimatie, tegen betaling, te voorzien op deze dagen.

Het gebruik van onze speeltuin en springkasteel is gratis en kan door iedereen vrij gebruikt
worden. Deze is kindvriendelijk afgesloten van de parking en openbare weg.

BABYBORRELS

KINDERANIMATIE

MENU’S & BUFFETTEN 

ZAAL

DECORATIE
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Over enkele maanden vieren de kinderen van het eerste en zesde leerjaar een mijlpaal in hun
leven. Voor de jonge kinderen breken ‘de jaren van verstand’ aan. De oudere kinderen zetten
hun eerste stappen naar het jongvolwassenheid. Dat doen ze op traditionele wijze in het
bijzijn van God, gevolgd door een communiefeest. Maar als je als ouder niet in God gelooft, is
de keuze voor een lentefeest gauw gemaakt. Want God of geen God, je oogappel groeit als
kool en dat mag gevierd worden! Op pagina 16 stellen we graag onze suggesties voor.

Voor elk Communie/Lente- feest kleden we onze sfeervolle zaal feestelijk aan met ecru
linnen, kaarsjes, bloemstukken… Natuurlijk beslissen jullie zelf over de decoratie en is het
absoluut mogelijk om persoonlijke accenten of een thema aan te brengen.

Afhankelijk van het aantal personen wordt in overleg een private ruimte voor u gereserveerd
in één van onze zalen. Er kunnen tot 5 maximaal feesten op deze dagen plaatsvinden.

Het is mogelijk om kinderanimatie, tegen betaling, te voorzien op deze dagen.

Het gebruik van onze speeltuin en springkasteel is gratis en kan door iedereen vrij gebruikt
worden. Deze is kindvriendelijk afgesloten van de parking en openbare weg.

COMMUNIE-/LENTEFEESTEN

KINDERANIMATIE

MENU’S & BUFFETTEN 

ZAAL

DECORATIE

“Peter & Kristien, al meermaals

hebben we bij jullie een feestje
gehad... huwelijksverjaardag,
babyborrel, communiefeestjes en
telkens verras je ons met een
overheerlijke maaltijd en een
vlotte bediening. En niet te
vergeten ook een dikke pluim
voor de kindvriendelijke garçon

echt een TOPPER!! ”
Ignace & Sandra 10
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Een verjaardagsfeest? Jubileum, familiefeest, pensioenviering of gewoonweg een private-
dining moment. Alles is mogelijk, Op pagina 16 stellen we graag onze suggesties voor.

De gastronomische omkadering van Meesterkok Peter De Groote en het hele keukenteam
resulteert telkens weer in heerlijke gerechten, welke formule je ook kiest. Alles wordt
huisbereid van hapje tot dessert en dit enkel en alleen met verse top producten.

Voor elk familie en prive-feest kleden we onze sfeervolle zaal feestelijk aan met ecru linnen,
kaarsjes, bloemstukken… Natuurlijk beslissen jullie zelf over de decoratie en is het absoluut
mogelijk om persoonlijke accenten of een thema aan te brengen.

Afhankelijk van het aantal personen wordt in overleg een private ruimte voor u gereserveerd
in één van onze zalen. Er kunnen tot 5 maximaal feesten op deze dagen plaatsvinden.

Het is mogelijk om kinderanimatie, tegen betaling, te voorzien op deze dagen.

Het gebruik van onze speeltuin en springkasteel is gratis en kan door iedereen vrij gebruikt
worden. Deze is kindvriendelijk afgesloten van de parking en openbare weg.

FAMILIE-/PRIVEFEESTEN

KINDERANIMATIE

MENU’S & BUFFETTEN 

ZAAL

DECORATIE
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Ook voor bedrijven bieden wij formules op maat aan. Hiervoor verwijzen we
naar onze B2B-brochure die u op onze website kunt terugvinden. Daar vindt u
tal van mogelijkheid van onbijt-vergaderingen, lunches, gala-avonden tot
complete organisatie van teambuildingdagen. Dit zowel in onze feestzaal als
op locatie.
Referenties:

BEDRIJVEN

1014
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VIERING IN ONZE TUIN

Steeds meer koppels verkiezen een alternatieve viering boven een
klassieke kerkelijke viering. (b.v. voor doop, communie, huwelijk, …)
Dit kan ook in onze tuin of binnen plaatsvinden. Voor het klaarzetten van
de setting vragen we een supplement.

prijzen op 
aanvraag
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ONTBIJTEN

Perfect om uw dag energetisch te beginnen

Basis ontbijt

• Koffie, thee, 
vruchtensappen en 
water

• Assortiment broodjes 
en ontbijtkoeken

• Waaier van fijn beleg 
(pata negra, jonge kaas, 
gekookte ham, king-
krabsalade, chorizo)

• Confituren & Choco

€ 18 
per persoon

2 uren formule van 8u - 10u / 
9u – 11u

Luxe ontbijt

• Cava, Koffie, thee, 
verstgeperste
vruchtensappen en 
water

• Assortiment broodjes 
en ontbijtkoeken

• Waaier van fijn beleg 
(Pata Negra, Jonge kaas, 
gekookte ham, 
kingkrabsalade, Chorizo)

• Spiegelei

• Gerookte zalm & toast

• Confituren & Choco

• Yoghurt en 
ontbijtgranen

• Verse fruitsalade

€ 33 
per persoon

3 uren formule van 8u - 11u 
/ 9u – 12u

ontbijtvergaderingen, 
babyborrels, verjaardagen, 

communies, 
pensioenviering, …

17



KOFFIE
Als welkomstkoffie voor een feest maar ook bij de 
aankomst van de “Suite” van een huwelijksfeest

Nice Coffee

• Koffie

• Thee

• Vruchtensappen

• Water

• Dessertkoekjes

• Cake

€ 9
per persoon

Enkele suggesties om de 

koffie momenten nog meer

te doen stralen

• Chocoladefontein 
met fruit en ijs

• Mini-appelbeignets

• Soepje

• Assortiment fruit

Sweet Coffee

€ 11
per persoon

• Koffie

• Thee

• Vruchtensappen

• Water

• Dessertkoekjes

• Cake

• 2 mini gebakjes per 
persoon

Op 
aanvraag
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RECEPTIEFORMULES 1 uur

HAPJESFORMULE

Carrousel van koude en 
warme hapjes, de 
ideale formule voor een 
mooi verzorgde 
receptie van 1 uur.

❑ 2 warme culinaire 
hapjes

❑ 2 koude culinaire 
hapjes 

❑ 1 tablesnack

Receptie: 1h € 9
per persoon

DRANKENFORMULE

❑ Schuimwijn, fruitsap, 
alle gewone bieren en 
frisdranken

❑ Cava, fruitsap, alle 
gewone bieren en 
frisdranken (+ 2 € p.p.)

❑ Champagne, fruitsap, 
alle gewone bieren en 
frisdranken (+ 7 € p.p.)

❑ Versgeperst fruitsap
(+ 1€ p.p.)

Receptie: 1h € 8
per persoon

HAPJES PER STUK

€ 2
per stuk

❑ Gevarieerde culinaire 
warme en koude hapjes 
en desserthapjes. (te 
kiezen uit lijst)

❑ Oesters creuse koud 
(+ 1 € p.p.)

❑ Oesters creuse warm 
(+ 1,50 € p.p.)

RECEPTIEBROODJES

€ 2
per stuk

❑ Rijkelijk belegde 
receptiebroodjes met een 
gevarieerd beleg

TABLE SNACKS
gezellig, trendy, een extraatje op de statafels

❑ Klassiek: bloemkool, radijs, wortel met saus (+1 € p.p.)

❑ Spicy popcorn met smoked chilipoeder  (+1 € p.p.)

❑ Groenten chips (+1 € p.p.)

❑ Oude en nieuwe groenten met légumaise (+1 € p.p.)

❑ Grissini & tapenade (+ 1,50 € p.p.)

❑ Charcuterie & tapasgroenten “plankjes” (+ 5,00 € p.p.)
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RECEPTIEFORMULES 2 uur

HAPJESFORMULE

Carrousel van koude en 
warme culinaire hapjes, 
de ideale formule voor 
een mooi verzorgde 
receptie van 2 uur.

❑ 5 warme culinaire 
hapjes (te kiezen uit lijst)

❑ 5 koude culinaire 
hapjes (te kiezen uit lijst)

❑ 2 tablesnack

Receptie: 2h € 15
per persoon

DRANKENFORMULE

❑ Schuimwijn, fruitsap, 
alle gewone bieren en 
frisdranken

❑ Cava, fruitsap, alle 
gewone bieren en 
frisdranken (+ 4 € p.p.)

❑ Champagne, fruitsap, 
alle gewone bieren en 
frisdranken (+14 € p.p.)

❑ Versgeperst fruitsap
(+ 1€ p.p.)

Receptie: 2h € 14
per persoon

HAPJES PER STUK

€ 2
per stuk

❑ Gevarieerde culinaire 
warme en koude hapjes 
en desserthapjes. (te 
kiezen uit lijst)

❑ Oesters creuse koud 
(+ 1 € p.p.)

❑ Oesters creuse warm 
(+ 1,50 € p.p.)

RECEPTIEBROODJES

€ 2
per stuk

❑ Rijkelijk belegde 
receptiebroodjes met een 
gevarieerd beleg

TABLE SNACKS
gezellig, trendy, een extraatje op de statafels

❑ Klassiek: bloemkool, radijs, wortel met saus (1 € p.p.)

❑ Spicy popcorn met smoked chilipoeder  (1 € p.p.)

❑ Groenten chips (1 € p.p.)

❑ Oude en nieuwe groenten met légumaise (1 € p.p.)

❑ Grissini & tapenade (1,50 € p.p.)

❑ Charcuterie & tapasgroenten “plankjes” (5,00 € p.p.)
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DRANKEN TIJDENS 

MENU

Klassiek: plat en bruisend 
water op tafel, witte en 
rode huiswijn.

Frisdranken, pils, …

Mits een supplement kunt 
u ook kiezen voor Franse 
Chateauwijnen of 
wereldwijnen

*bij de all-in 
menu’s is dit incl.

€ 11
per persoon

DANSFORMULE

Drankenforfait na diner tot 
3u ‘s nachts.

Alle bieren, frisdranken, 
wijnen, koffie… 
(ook zware bieren)

Na 3u: prijs per consumptie à 
la carte (geen andere kosten)

€ 16
per persoon

DRANKENFORMULES

DRANKENFORMULE

RECEPTIES

❑ Schuimwijn, fruitsap, 
alle gewone bieren en 
frisdranken

❑ Cava, fruitsap, alle 
gewone bieren en 
frisdranken 

(+ 2 € p.p./h)

❑ Champagne, fruitsap, 
alle gewone bieren en 
frisdranken 
(+7 € p.p./h)

❑ Versgeperst fruitsap
(+ 1€ p.p./h)

2h

€ 14
per persoon

1h

€ 8
per persoon

*bij de all-in 
menu’s is 
dit incl.
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À la carte

Stel zelf, in overleg met Meesterkok Peter De Groote, uw menu op maat samen.
Alle gerechten worden steeds klaargemaakt met, eerste keuze, verse producten

Volledig op uw 
eigen maat! 
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WALKING DINNER

Een selectie van hapjes voor fijnproevers geserveerd door de kelners
in originele bordjes of aan eetstandjes. 

De culinaire verwennerij bij uitstek!

De ideale combinatie voor een verzorgde walking dinner: 
2 table snacks, 4 receptie hapjes, 5 ”walking dinner”- gerechten en 2 desserthapjes

Wij bezorgen u op aanvraag graag onze uitgebreide lijst van hapjes en “Walking 
Dinner”-hapjes om uw keuze te kunnen maken. 

Indien gewenst ontwerpen we een “thema walking-dinner” voor u uit. Bvb. streetfood
walking dinner, Oosterse walking dinner, Mediterraans walking dinner, …

Receptie hapjes 
culinair € 2

per stuk

Walking Dinner
gerechten € 4,5

per stuk

Dessertenhapjes € 2
per stuk

Table Snacks Vanaf
€ 1

per portie

Drankenformule 
afhankelijk van duurtijd Zie 

drankenformules

U kunt de hoeveelheid per persoon, en welke worden gepresenteerd, zelf
samenstellen.
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Door onze jarenlange ervaring weten we wat er nodig is om van uw feest een onvergetelijk
feest te maken, iets waar uw gasten nog lang over zullen napraten.

Met zorg hebben wij verschillende all-in feestarrangementen (tot en met de koffie) voor u
samengesteld. Alle arrangementen zijn uiteraard inclusief bediening zodat uw gasten niks
tekort zullen komen. Uiteraard is uitbreiding van een arrangement mogelijk.

Geen zorgen in het samenstellen en geen verassingen op de factuur achteraf, vooraf een
duidelijk overzicht op het budget.

ALL-IN FORMULES

Bij all-in formules is steeds een receptie van 1u incl. schuimwijn, fruitsap en 4
culinaire hapjes inbegrepen. Tot en met de koffie zijn ook aangepaste huiswijnen
wit en rood, frisdranken, bieren en koffie inclusief.

Inclusief receptie 

1h met 4 hapjes

Inclusief dranken 
tot en met de 

koffie

Uitbreidingsmogelijkheden

❑ Dessertenbuffet ipv een vooropgesteld dessert (menu 1 t.e.m. 6) +€12 per persoon
❑ Dessertenbuffet ipv een vooropgesteld dessert (alle andere menu’s) +€10 per persoon
❑ Extra ijstaart voor (spectaculaire) opening dessertenbuffet +€2,5 per persoon
❑ Drankenforfait dansfeest (tot 3u) +€16 per persoon
❑ Kaasbuffet bij dessert van kaasmeester Callebaut +€5 per persoon
❑ Cava i.p.v. schuimwijn tijdens receptie +€2 per persoon
❑ Wereldwijnen of Chateaux wijnen ipv onze huiswijn +prijs volgens keuze
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Menu 1
Bloemkool roomsoep met Gandaham en croutons

***

Rundswangen op bourgondische wijze, 
gemengde groenten, kroketten

***

Dame Blanche “ Ten Dauwe “

Menu 2
Aspergeroomsoep met forel en kervel

***

Hoevekip uit Damme, knolselder en 
witlooffantasie met kroketten

***

Tiramisu gebak

Menu 3

ALL-IN FAMILIE/GROEPS MENU’S
Enkele suggesties door Meesterkok Peter De Groote

Samengestelde menu’s van uitzonderlijke kwaliteit aan een scherpe prijs

€ 44
per persoon

ALL-IN

€ 46
per persoon 

ALL-IN

€ 48
per persoon 

ALL-IN

Zeevruchtencocktail “ Ten Dauwe”

***

Varkenshaasje met wortelstructuren
en variëteiten, portosausje 

met dauphin kroketjes

***

Chocomousse duo

receptie 1h, 4 hapjes, alle dranken t.e.m. de koffie inclusief.
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Menu 1

Menu 5

€ 49
per persoon

ALL-IN

Menu 4

€ 49
per persoon 

ALL-IN

Bladerdeeg met tongscharrolletjes 
op Oostendse wijze

***

Ardeense gegrild gebraad met groenten 
krans, boschampignonsaus en kroketten

***

Warme appeltaart met ijs en slagroom

Gegratineerde visschelp met coquille, 
prei- en saffraansaus

***

Kalkoenfilet gegaard op lage temperatuur met
een sausje met muskaatdruifjes, 

gratin dauphinois en groentenkrans

***

Rode-vruchtensalade met vanille ijs en meringue

Menu 6
Gerookte zalm “New Style”

***

Champignon roomsoepje met spekreepjes

***
“Roast-beef” groentenkrans, 2 sausjes en krokketen

***

Chocolade dessertbord

€ 59
per persoon

ALL-IN
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€ 65
per persoon

ALL-IN

Menu 7
Gemarineerde kabeljauwhaasje, yuzu-soja parels, 
crème van gember, radijs, komkommer en sushi 

fantasie

***
Cappuccino van aardpeer en krab, krokante ciabatta 

toast met noordzeekrab en zure room

***
Duke of Berkshire melkvarkenfilet en buikspek 

gegaard op lage temperatuur, Chinese kool, 
structuren en variëteiten van wortelen, polenta 

kroketjes met Oud Brugge kaas

***
Warm chocolade gebakje, passievruchtensorbet, 

bananenbeignets

Menu 8
Provençaals tomatenroomsoepje met 

basilicum & mozzarella

***

Op z’n vel gebakken goudbrasemfilet, 
wok van spinazie en artisjok, 
nage met kokkels en saffraan

***

Ierse Agnus filet “Wellington” Bordelaise saus, 
gekonfijte witloof en pomme fondant

***

“LINGOT” gebakje met frambozen, 
yoghurt & witte chocolade

€ 68
per persoon

ALL-IN

ALL-IN DEGUSTATIEMENU’S
Enkele suggesties door Meesterkok Peter De Groote

receptie 1h, 4 hapjes, alle dranken t.e.m. de koffie inclusief.
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€ 70
per persoon

ALL-IN

Menu 9

Menu 10

€ 70
per persoon

ALL-IN

Carpaccio creatie van wit-blauw dunne lende 
met champignon delicatessen 

en oude Parmezaanse kaas
***

Snoekbaars met gekarameliseerd witloof, 
smeltende ganzenlever, 

schuimige schaaldierensaus
***

Appelsorbet met cider
***

Poulet de Bresse met structuren van schorseneren, 
vin jaune saus, , gekonfijte krielaardappelen

(gedurende mei en juni asperges i.p.v. schorseneren)
***

“Pavlova” meringue creatie met gebakken ananas, 
kokos en witte chocolade

Creatie van warme gerookte zalm, 
bloemkoolstructuren en variëteiten

***

Open ravioli met konfijt van eend, 
crème van bintjes en waterkersolie

***

Kalfsfilet op lage temperatuur gegaard, 
Romanesco, jonge mais, 

polenta kroketjes en kalfsjus

***

Dessertbord “Ten Dauwe”
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Menu 1

€ 75
per persoon

ALL-IN

Menu 11

Menu 12

€ 80
per persoon

ALL-IN

Vitello Tonato “ New Style “ 
(creatie van tonijn en kalf lende)

***
Rode mul in broodkorst gebakken, 

blanke botersaus met olijven en 
gekonfijte paprika, crème van aubergines, 

gegrilde artisjok & kerstomaat

***
Eendenborstfilet met pecan noot, 

pastinaak, jonge grondwitloof, 
aardappelpoffertjes met prei 

en konfijt van eendenbout

***
Warm perengebakje met amandelen, 

vanille ijs & gezouten karamel

Zalm mi-cuit, duxelle van girolles, knolselder, 
krokante croutons van peperkoek

***
Stoofpotje van coquilles en zeetong, 

zachte paprikasaus en broccoli

***
Appelsorbet met cider

***
Agnus Beef gebraad, brunoise en crème van 

artisjok sucrine salade gestoofd, 
doperwtjes en truffelkrokketjes

***
Mousse van mascarpone, Amaretto, 

perencompote,  chocoladeschuim en Baileys
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KOUDE VOORGERECHTEN

• Gemarineerd zalm haasje met groene kruiden crème, zeegroentjes, Oosterschelde paling 
crème 

• Gedroogde Spaanse rundsfilet als carpaccio met bloemkoolstructuren, salsa van boontjes-
kappertjes en sjalot, gele ajuin

• Cannelloni van koolrabi met noord zeekrab, consommé  van tomaat, sucrine salade, avocado 
en basilicum olie 

• Licht gerookte Simmental rund met terrine van gekonfijte ganzenlever, ajuin creaties 

WARME VOORGERECHTEN

• Duo van gegrilde en tartaar van zeebaars, postelein, sinaasappel, koolrabi 
( koud/warm gerecht ) 

• Open ravioli met ossenstaart in z’n bouillon, espuma van bintjes, dooierzwam 

• Zalm “lable rouge” warm gerookt, oosterse bouillon, gefrituurde inktvis, wok groentjes   

• Lente frisse kruiden risotto, jonge venkel, waterkers-basilicum jus, erwtasperges, wijting 
haasje 

• In z’n schelp gegaarde coquille, quinoa, beukenzwam, Butter nut pompoen, hazelnoot. ( 
speciale presentatie ) 

• Verse heilbot, Parmentier aardappeltjes met rivierkreeftjes, lavas, tomaten fantasie 

HOOFDGERECHTEN

• West Vlaams rood, gestoofde sla met erwtjes, lenteajuin, yakon, “pomme pont neuf “

• Supreme van parelhoen, sherry sausje met morieljes, groene asperges, aardappel soufflé 

• Lams trio met artisjok, feta, zoete paprika, mini bietjes, geserveerd met hand gerolde Couscous 

• Brasvarken haasje, verse Pickel groentjes, graantjes mosterdsausje, fondant aardappelen 

DESSERTEN

• Creatie van witte chocolade met aardbeien en munt 

• IJs parfait karamel-nougat

• “TARTE TATIN” van banaan met chocoladeijs

AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN ALL-IN MENU’S

Naar gelang welk gerecht u wenst aan te passen in de basis all-in menu’s met één van de 
onderstaande gerechten bekijken we of er een supplement wordt aangerekend op de all-
in prijs  
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Koud buffet

▪ Mini tomaat-garnaal
▪ Gevuld eitje met krab
▪ Gerookte zalm in gelei
▪ Rundscarpaccio met Parmezaanse kaas en rucola
▪ Tomaat mozzarella
▪ Lagoustines
▪ Vispasteitjes van het huis
▪ Assortiment gerookte vis en serranoham met meloen

€ 70
per persoon

ALL-IN

ALL-IN KLASIEK 
KOUD/WARM BUFFET

Inclusief 
Desserten

buffet!

Warm buffet

▪ Bouillabaisse royal met z’n nodig garnituur OF waterzooi van 
Noorzeevis

▪ Schartongrolletjes op Normandische wijze OF Piepkuiken met 
estragonsaus

▪ Beenham met gratin aardappelen OF lamsnavarin

Salade buffet

▪ Luxe gastronomische saladebar (dagverse groenten, salades, 
pasta’s, aardappelen, sausen, …)

Dessertenbuffet “Ten Dauwe”

▪ Witte en zwarte chocolademousse, Crème brûlée, Tiramisu
▪ 2 soorten fruitsalades
▪ Ruim assortiment taarten (oa. Javanais, Miserable, fruittaart, …)
▪ Vers gebakken pannekoekjes en ijskar 
▪ 4 minigebakjes per persoon

Inclusief receptie 

1h met 4 hapjes

Inclusief dranken 
tot en met de 

koffie
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ALL-IN WERELDBUFFET
Ideale formule voor een eerder klassieke sfeer met mooi 

gedekte tafels. Er is een perfecte service en toch hebben uw 
gasten de gelegenheid om zich te bedienen aan de 

“kraampjes” en ongedwongen gasten te ontmoeten

Zuiders warm

▪ Bouillabaisse 
▪ Lasagne bolognese

Zuiders koud

▪ Carpaccio van rundsfilet
▪ Vitello tonato
▪ Koude pastei met 

zeevruchten

Oosters koud

▪ Ruim assortiment 
sushi en sashimi

Oosters warm

▪ Chinese kippensoep
▪ Varkensreepje zoetzuur
▪ Scampi’s op Thaise wijze

Noords warm

▪ Kalfsstoofpotje “Stroganoff”
▪ Noorse Tongrolletjes

Noords koud

▪ Gerookte zalm in gelei
▪ Assortiment gerookte 

vissoorten
▪ haringfilets in dillesaus

Westers koud

▪ Tortilla met avocado en 
krab

▪ Zeevruchtensalade met 
ananas

Westers warm

▪ Texas Style Spare ribs
▪ Vers gebakken hamburgers 

met broodjes

€ 75
per persoon

ALL-IN

Inclusief 
Desserten

buffet!

Inclusief receptie 

1h met 4 hapjes

Inclusief dranken 
tot en met de 

koffie
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ALL-IN BBQ-FORMULE

▪ Hoofdschotel: 4 soorten vlees: Beenham, Ribbetjes, 
BBQ-worst en kalkoenbrochette

▪ Saladebar (dagverse groenten, brood, salades, pasta’s, 

aardappelen, sausen, …)

▪ Dessert: Ambachtelijke ijskar + chocolade fontein

€ 49,50
per persoon

ALL-IN

Inclusief receptie 

1h met 4 hapjes

Smaakvol genieten

Inclusief dranken 
tot en met de 

koffie
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ALL-IN DELUXE BBQ-FORMULE

VISGERECHTEN

❑ Scampibrochette
❑ Zalm in papillot
❑ Mosselpakketje
❑ Visbrochette
❑ Zeewolf met gandaham
❑ Verse sardines

VLEESGERECHTEN

❑ Lamskroontje
❑ Côte à los
❑ Lamsbout (op z’n geheel geroosterd)
❑ Gemarineerde ribben
❑ Gemarineerde kalkoenbrochette
❑ Gemarineerde kippenbrochette
❑ Mosterdspek
❑ Gemengde brochette
❑ Merguez worstjes
❑ Chipolataworstjes
❑ Klassieke BBQ-worst
❑ Witte worst
❑ Gemarineerde kotelet
❑ Beenham in kruidenkorst
❑ Gevulde kipfilet op Oosterse wijze
❑ Varkensrollade op Ardeense wijze (op z’n geheel gegrild)
❑ Kalfsrollade op lage temperatuur
❑ Entrecote “Fiorentine” (met salie – zeezout – olijfolie – rucola)
❑ Op lage temperatuur gegaarde varkensschouder “Louisiana”

▪ Culinair voorgerecht op de BBQ: 
Gegrilde zeewolf in een jasje van Gandaham, gevuld met 
mozarella, zongedroogde tomaten en courgettten. 
Geserveerd met een zuiderse salsa en blanke botersaus.

▪ Hoofdschotel: Kies 5 soorten uit de vis- en 
vleesgerechten lijst …

▪ Luxe gastronomische saladebar (min. 10 soorten dagverse 

groenten, salades, pasta’s, aardappelen, sausen, …)

▪ Aangepaste wijnen, bieren, frisdranken en koffie 
inclusief.

▪ Dessertbord Ten Dauwe van onze chef-pattissier Jan.

€ 65
per persoon

ALL-IN

€ 59
per persoon 

zonder 
voorgerecht

Inclusief receptie 

1h met 4 hapjes

Ook aangepaste 
winterbarbecue 
behoort tot de 

mogelijkheden!

Smaakvol genieten
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ALL-IN Streetfood
Party Formule

Uitgebreide receptie (2u)
We ontvangen de gasten met een glaasje schuimwijn en/of sinaasappelsap +
Cocktailbar met punch “Ten Dauwe”, cocktail “Maison”, versgeperst appelsap en 
Virgin Mojito

4 standen met hapjes

▪ Assortiment vers gemaakte loempia’s en samosa’s              
▪ Wereldse charcuterie & groenentapas
▪ Sushi
▪ Taco-wraps assortiment

Ontvangst van de gasten

Hoofdschotel (3 standen)

Dessert

19:00u

21:00u

+-23:00u

03:00u Einde dansfeest

▪ Paella Royal
▪ Gestoofde rundswangetjes met frietjes
▪ Thaise scampi wok met rijstschotel

IJskar “Ten Dauwe” met 3 soorten ambachtelijk ijs, verse pannenkoekjes 
“Suzette” à la minute gebakken, chocoladefontein, suikers, slagroom …

Koffiebuffet
Alle dranken (excl. Sterke dranken en sterke bieren) inclusief tot 03u00

€ 75
per persoon

ALL-IN

Inclusief receptie 

2h met 4 standjes

Inclusief dranken 
tot einde feest
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ALL-IN Wedding-
Party Formule

Uitgebreide receptie (1u)
We ontvangen de gasten met een glaasje schuimwijn en/of sinaasappelsap +
Cocktailbar met punch “Ten Dauwe”, cocktail “Maison”, versgeperst appelsap en 
Virgin Mojito

▪ 4 hapjes geserveerd door onze kelners.

Ontvangst van de gasten

Hoofdschotel (3 buffetten)

Dessert

19:00u

20:00u

+-23:00u

03:00u Einde dansfeest

▪ Buffet 1: Italiaans: Huisgemaakte pizzas, 3 soorten pasta en 
minestrone soep.

▪ Buffet 2: Belgisch: Stoofvlees met verse frietjes en huisgemaakte 
frituursnacks.

▪ Buffet 3: Spaans: Tapasbuffet: Assortiment koude tapas en paella, 
live klaargemaakt in de zaal.

Huwelijks ijspronkstuk en koffiebuffet met mini gebakjes.

Alle dranken (excl. Sterke dranken en sterke bieren) inclusief tot 03u00

€ 69
per persoon

ALL-IN

Inclusief receptie 

1h met 4 hapjes

Inclusief dranken 
tot einde feest
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ALL-IN SHARING 
CONCEPT

Gedaan met tafel etiquette, dankzij het sharing concept staat bijna de ganse tafel
vol gerechten. De keuzestress die er soms is met een buffet, verdwijnt naar de
achtergrond. Foodsharing is gezellig en intiem, je kan het niet vergelijken met een
uitgeserveerd diner, het is veel minder formeel. Je krijgt de gezelligheid van thuis
“potten op tafel” en dit creëert een heel warm en gezellig gevoel aan tafel.

€ 73
per persoon

ALL-IN

Hoofdgerechten
-----------------------
▪ Beef “Wellington”
▪ Gestoofde varkenswangetjes met zoete aardappel
▪ Stoofpotje van piepkuiken met champignon variëteiten

Side dish: Aardappel wedges – slaatje – gegrilde groenten

Desserts
------------
▪ Mirengue glaçé met vanille ijs & aardbei
▪ Chocolademousse “Duo” Wit/Bruin
▪ Crème brûlée

Side dish: koffie ;-)

Koude voorgerechten 
------------------------------
▪ Gemarineerde zalmhaasje met groene kruiden crème, zee groentjes en Oosterschelde 

paling
▪ Serano ham “Reserva” geserveerd met tapas groenten.
▪ Cannelloni van Noorzeekrab, consommé van tomaat, avocado & sucrine salade

Side dish: tapasbrood

Warme voorgerechten 
-------------------------------
▪ Frisse kruidenrisotto met jonge venkel, waterkersjus en gegrilde wijting haasje
▪ Gratin van Parmentier aardappelen met rivierkreeftjes en verse heilbot 
▪ Cassoulet van scampi's en coquilles “Ten Dauwe” 

Side dish: rijst en tapasbrood

Inclusief receptie 

1h met 4 hapjes

Inclusief dranken 
tot  en met de 

koffie
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DESSERTGASTEN
De laatste jaren is het een trend geworden om later op de 

avond extra gasten uit te nodigen voor het dansfeest.

Ontvangst 22:00 – 22:30

Ontvangst in onze veranda met table-snacks
en een glaasje schuimwijn of fruitsap.

Aanschuiven 23:30 – 23:00

De dessertgasten kunnen aanschuiven
aan de gereserveerde tafels.

Opening dessertbuffet 23:00 – 23:30

Het dessertbuffet wordt geopend voor alle
gasten

Opening dansfeest 23:30 - …

Na het dessert kunnen de dessertgasten naar
hartelust meedansen tot in de vroege uurtjes!
Inclusief alle dranken naar believen.

€ 40
per persoon

De meest voorkomende uurregeling voor dessertgasten
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Dessertenbuffet “Ten Dauwe”
Witte en donkere chocolademousse, crème brûlée, tiramisu, 2 soorten fruitsalades, 4
minigebakjes per persoon, ruim assortiment huisgemaakte taarten (o.a. javanais,
miserable, fruittaart, chocoladetaart, …) versgebakken pannenkoekjes, ijskar, …



De kinderen mogen ook steeds 
hetzelfde menu nemen als de 

volwassenen. Porties en prijzen
worden dan aangepast. 
(prijs: ½ van de prijs van de 

volwassenenmenu)

KINDERMENU’S (t.e.m. 13j)

Fruitsap of (fris)drank met 
kinderhapjes

***
Soep of kaaskroket

***
Kipfilet, hamburger of frikandel 
met appelmoes en kroketjes of 

frietjes
***

Kinder ijsje

Alle (fris)dranken zijn inbegrepen

Indien u uw kind(eren) graag een iets 
“traditionelere’ maaltijd wenst te serveren 
kunt u steeds voor onze kindermenu kiezen

€ 27,50
per kind
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BABYBORRELS
Gezellig samenkomen met familie en/of 

vrienden om de komst van uw nieuwe spruit 
op een sfeervolle manier te vieren. 

Gedurende 3 uren verwennen wij u gasten.

Dranken

Schuimwijn, kirr, fruitsap,
alle gewone bieren en
frisdranken.. à volonté

Hapjes

8 hapjes per persoon ( 4
warme en 4 koude hapjes)
aangevuld met
aperitiefgroentjes

€ 30
per persoon

Dranken

Schuimwijn, kirr, fruitsap +
table snacks, koffie, thee,
choclademerk, frisdranken of
gewone bieren à volonté

Dessertbuffet

Uitgebreid dessertbuffet (zie

pagina 38) inclusief
chocoladefontein.

€ 35
per persoon

Receptie Dessertbuffet
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We werken op regelmatige basis samen met volgende partners 
die wij u dan ook ten stelligste kunnen aanraden.

DE FEESTBUS
Het ideale vervoersmiddel voor huwelijksfeesten.
Gezellig, iedereen samen in één bus. Samenkomst in
Ten Dauwe, waarna u per bus vervoerd wordt naar
kerk, gemeentehuis of locatie naar keuze.

www.feestbus.be

BLOEMENCREATIES FLORENTIJNTJE

Bij het florentijntje kunt u terecht voor al uw 
bloemencreaties. 

www.florentijntje.info 

B&B Castel ‘t Haantje
B&B Castel ‘t Haantje is gelegen in het landelijke
Doomkerke in een park van 1,5ha, aan de rand van
het natuurgebied Bulskamveld met zijn vele wandel-
en fietsroutes.

www.castelthaantje.be

B&B De Waterhoek
Landelijke Bed & Breakfast, om thuis te komen in 
alle rust met heerlijk ontbijt.

https://www.dewaeterhoek.com

B&B Appolonia
Uw nieuwe ‘thuis’

https://apollonia-bb.be

B&B Landleven
Rust, Luxe, kindvriendelijk, ontspanning, 
ruimte. U vindt het allemaal hier. 

Users.telenet.be/landleven

Hotel “Orchidee” Aalter ****
27 2-persoonskamers + 3 luxe-suites

Excellente bereikbaarheid met vlotte verbinding naar 
Brugge, Gent, Brussel, Antwerpen en Oostende

www.hotelorchidee.be

CEREMONIEMEESTER YVES
Trouwen zoals het hoort. Een grondige voorbereiding
is de sleutel voor een geslaagd huwelijksfeest.
Zorgeloos genieten van uw huwelijksdag.

www.ceremonieyves.be

AANBEVOLEN PARTNERS

PAARD EN KOETS
Vervoer u en uw gasten in uniek ontworpen
koetsen. Van het ophalen van de bruid tot het
afzetten aan de kerk, het stadhuis of de feestzaal
(afhankelijk van de afstand).

www.paardenkoets.be

EKKOW FOTOGRAFIE
Doet u watertanden, schiet uw verhaal, grijpt u bij
het nekvel, belicht uw dag net ietsje anders, reist
door de tijd… maar bovenal… voelt de schoonheid in
elke klik.

www.ekkow.be

DJ Peter

0479/31.13.52

STUDIO HAPPY MUSIC
trouwfeest – verjaardagsfeest – bedrijfsfeest –
communie – elke gelegenheid wordt een topper.
Top DJ’s met 30 jaar ervaring laten uw feest
knallen.

www.studiohappymusic.be
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Notities 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

aantal personen  prijs/persoon

Receptie: _____   X _____   = _________ 

Menu: _____   X _____   = _________

Dessert: _____   X _____   = _________

Dansfeest: _____   X _____   = _________

Supplement: _____   X _____   = _________ 

_________ 
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Kalender 

maandag         dinsdag        woensdag     donderdag         vrijdag          zaterdag          zondag

_________________________________________
_________________________________________

maand

jaar
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

▪ Van elk feest wordt in detail
een bestelbon opgemaakt,
zodat u, en wij, voor 100%
weten wat afgesproken is. Bij
reservatie wordt een voorschot
van 1000 euro gevraagd. Een
tweede voorschot, ten belope
van 25% van het saldo, wordt
gevraagd, 5 dagen voor het
feest. (factuur wordt
opgestuurd)

▪ Alle vermelde prijzen zijn ALLIN
en INCLUSIEF BTW.

▪ Bij annulatie gelden onze
algemene verkoops-
voorwaarden.

▪ Wij staan volledig in voor de
basisdecoratie van de tafels en
de zaal (heeft u speciale
wensen, dan luisteren wij graag
naar uw ideeën.

▪ Een kluis staat ter beschikking
van het koppel om de
enveloppen in te bewaren

▪ Afwezigen worden gewoon
gefactureerd.

▪ De afrekening dient steeds te
gebeuren binnen de 14 dagen
na het feest. (zie ook onze
algemene
verkoopsvoorwaarden).

▪ We hebben een zeer ruime
parking.

▪ U heeft een vrije keuze van
disco.

▪ Tafelschikking: We hebben
ronde tafels van maximaal 8
personen of lange tafels. Wij
bezorgen u een grondplan van
de zaal, met de meest ideale
tafelschikking. Graag helpen wij
u met de definitieve
tafelschikking op de maandag
voor het feest.

▪ Alles speciale menu’s zijn
mogelijk: kinder-, dieet- en
vegetarische menu’s. Speciale
menu’s moeten evenwel
vooraf doorgegeven worden.

▪ Door betaling van het eerste
voorschot bevestigt de klant de
aanvaarding van de algemene
verkoopsvoorwaarden.

▪ Na ontvangst van het voorschot
ontvangt de klant een
bevestiging en een waardebon
om het menu te komen
proeven, met 2 personen (enkel
vanaf 100 personen,
bijkomende personen zijn
betalend).

▪ Bij annulatie door de klant
worden de reeds betaalde
voorschotten integraal
behouden. Er wordt
uitdrukkelijk overeengekomen
dat de schade veroorzaakt door
annulatie forfaitair wordt
begroot op de betaalde
voorschotten.

▪ Bij annulatie minder dan 60
dagen voor het feest zal 40%
van het totaalbedrag als
schadevergoeding worden
aangerekend.

▪ Eventuele klachten of
opmerkingen dienen tijdens het
feest zelf te worden
meegedeeld EN per
aangetekend schrijven te
worden bezorgd binnen de 48
uur na ontvangst van de
factuur.

▪ Ten Dauwe beschikt over een
vestiaire die afgesloten kan
worden op vraag van de klant.

▪ In geen geval kan Ten Dauwe
aansprakelijk worden gesteld
voor verlies van of schade aan
persoonlijke bezittingen van de
gasten.

▪ Op aanvraag en mits
supplement van 35 euro per
uur kan door Ten Dauwe in een
bewaakte vestiaire worden
voorzien.

▪ De klant wordt steeds
verantwoordelijk gesteld voor
alle schade aangericht door
henzelf of door hun
gasten/genodigden.

▪ Ten Dauwe kan niet
verantwoordelijk worden
gesteld voor annulatie omwille
van overmacht (stormschade,
brand, ...) noch zal Ten Dauwe
hiervoor enige vorm van
schadevergoedingen ver-
schuldigd zijn. In dit geval
worden wel de reeds betaalde
voorschotten terugbetaald aan
de klant.

▪ Bij betwistingen zijn enkel de
rechtbanken van Gent bevoegd.

▪ Kinderen vallen onder de
verantwoordelijkheid van hun
ouders.

▪ In Ten Dauwe geldt een
algemeen rookverbod. Buiten
kunnen de gasten ‘regenvrij’
roken in onze ‘rokersruimte’.

▪ De eindafrekening moet
betaald worden binnen de 14
dagen na ontvangst van de
eerste afrekening.

▪ Bij laattijdige betaling wordt
een forfaitaire schade-
vergoeding van 3%
aangerekend op het
openstaande bedrag. De klant
wordt hiervan per aangetekend
schrijven op de hoogte
gebracht. Ook een intrest van
12% op jaarbasis en alle
gemaakte juridische kosten
door Ten Dauwe worden steeds
aangerekend.

▪ Zittend aan tafel heeft onze
kleine feestzaal een max.
capaciteit van 65 personen, en
onze grote feestzaal een max
capaciteit van 310 personen.
Voor staande recepties of
walking dinners is de kleinste
feestzaal geschikt tot 100
personen, en de grote feestzaal
tot 400 personen.

▪ Onze kleine feestzaal wordt
steeds ter beschikking gesteld
als receptieruimte bij groepen
groter dan 150 pers. in de grote
feestzaal.
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▪ Ons overdekt terras is ook
ideaal als receptieruimte, dit
tot max. 120 pers.

▪ Op zon-en feestdagen
verdelen wij de grote zaal in 3
afzonderlijke compartimenten,
en de kleine zaal in 2. Zo heeft
iedere familie z’n eigen apart
deel van de zaal (communie,
jubileum, ...) Zo kunnen we in
Ten Dauwe tot 5 feesten
tegelijk bedienen, zonder
problemen. Ieder familie heeft
zijn eigen plaatsje binnen,
maar ook buiten, in onze tuin!

▪ 2 springkastelen en speeltuin
staan gemeenschappelijk voor
alle groepen ter beschikking.

▪ Menu’s bespreken of
vrijblijvende rondleidingen: dit
kan mits afspraak op maandag.

▪ De praktische regeling,
tafelschikking, naamkaartjes,...
bespreken we graag samen
met u de maandag voor het
feest.

▪ Een optie voor een bepaalde
datum kan volledig kosteloos
gedurende een periode van 14
dagen.

▪ Geen huur, geen extra kosten
... in onze feestzaal is
werkelijk alles inclusief: BTW,
personeelskosten,
SABAM(enkel bij privé-
feesten), bloemdecoraties,
tafeldekking met versiering...

▪ We helpen u graag verder en
maken vrijblijvend een offerte
voor u op.

▪ Zie ook: www.tendauwe.be

Huwelijken/groepen kleiner dan
100 personen.

▪ Van oktober t.e.m. april:
steeds mogelijk, alle dagen 7/7
zowel in de grote als in de
kleine zaal

▪ Van mei tot en met
september:
NIET mogelijk in de grote zaal
op zaterdagavond. Wel
mogelijk op alle andere dagen,
en in de kleine zaal (let op:
kleine zaal = max 65 pers)

▪ U bent met minder dan 100
personen en wenst toch
gebruik te maken van de grote
zaal? Dat kan mits een beperkt
supplement.
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Ontdek onze all-in-catering-service
Ten Dauwe biedt u een all-in Cateringservice aan over het ganse land: u vraagt en wij
maken al uw wensen waar. Ten Dauwe is de beste keuze voor uw catering dankzij 25
jaar ervaring in feestorganisatie en traiteurdienst. Wij bedienen zowel kleinere
groepen als groepen tot 1000 personen. Alles kan, maar niets moet. Wij bieden een
complete all-in-service en totaalconcepten aan van organisatie en catering.

Ontdek onze afhaalservice van voorgerecht tot dessert
Ten Dauwe heeft reeds 25 jaar ervaring in afhaalgerechten en traiteurdiensten met
all-in service ‘Gastronomisch dineren bij u thuis’. De afhaalservice in Aalter laat u toe,
ook in geval van weinig tijd, om een gezellig etentje te organiseren bij u thuis zonder
dat u daarvoor zelf uren in de keuken hoeft te staan. Op deze manier heeft u niet de
minste stress én kunt u optimaal genieten van uw gezelschap, een lekker glaasje
wijn, … Wij hebben een ruim aanbod van lekkere gerechten en catering, dat u slechts
even hoeft op te warmen naar de instructies van de chef.

Brochures terug te vinden op www.tendauwe.be


