
Barbecue van de hoeve: 
 

Mix Grill Extra (versneden op buffet):  
- Chateaubriand à volonté 

- Lamskotelet en/of BBQ-Beenham 

- Assortiment van BBQ-worstjes/ 

Merquez/Chipolata 
Kind:     - Chateau Briand/Beenham 

                - Assortiment BBQ-worstjes 

 
Inclusief:      

- ruim vers groentenbuffet 

- verse béarnaise- & pepersaus 

- Assortiment broodjes, warm kazakje,  

  aardappelsalade & pastasalade 

 

Gegrilld ter plaatse op houtskool 

All-In prijs : 
        €20,00/p vanaf  100 pers 

        €22,00/p vanaf   50 pers 

        €24,00/p minder dan 50 pers 

        €30,00/p minder dan 40 pers 
 -25% voor een Tiener <12j / -50% voor een kind <8j 

 

 
Andere suggestie? Laat het ons weten: 

Marc en Annick BONNE – VAN DAMME 

Tel. 050/37 39 12 of 0476/454296 

Info@ slagerijbonne.be of www.slagerijbonne.be     

Ook incl. bord/bestek mogelijk (+€1,00/pers) 

Veekweker – Beenhouwer 

BONNE 
… Vlees, lekker vers van de hoeve … 

 Barbecue van de hoeve: 
  Mix Grill (versneden op buffet): 

- Rumsteak gemarineerd 

- Kippenbrochette 

- Assortiment van BBQ-worstjes/ 

Merquez/Chipolata 
- BBQ-Beenham 

   Kind : - Kippenbrochette 

- BBQ worst 
 

Inclusief:      

- ruim vers groentenbuffet 

- verse béarnaise- & pepersaus 

- Assortiment broodjes, warm kazakje, 

  aardappelsalade & pastasalade 

 

     Gegrilld ter plaatse op houtskool 

     All-In prijs : 
                      €16,00/p vanaf  100 pers  

                   €18,00/p vanaf  50 pers 

     €21,00/p minder dan 50 pers 

                   €25,00/p minder dan 40 pers 
 -25% voor een Tiener <12j / -50% voor een Kind <8j 

 

Ook incl. bord/bestek mogelijk (+€1,00/pers) 

 
 

Barbecue van de hoeve: 
 

Côte à l’os & Chateaubriand 

à volonté 

 
Inclusief:      

- ruim vers groentenbuffet 

- verse béarnaise- & pepersaus 

- Assortiment broodjes, warm kazakje, 

aardappelsalade & pastasalade 

 
   

Gegrilld ter plaatse op houtskool 

All-In prijs: 

          €22,00/p vanaf 100 pers 

          €24,00/p vanaf  50 pers  

          €26,00/p minder dan  50 pers 

          €32,00/p minder dan 40 pers 
   -25% voor een Tiener <12j / -50% voor een kind <8j 
 

Ook incl. bord/bestek mogelijk (+€1,00/pers) 

Ook voor ander lekker en vers vlees, gekweekt & versneden in onze zaak, Slagerij BONNE,  

Moerkerkesteenweg 3A, 8340  DAMME – Open op Vrijdag en Zaterdag – Tel. 050/37 39 12 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 Voor uw Tuinfeest … 

uniek in de streek 

 

Met ons Artisanaal vlees 

van de hoeve naar uw bord 

 

… voor een toffe prijs  

 

 Wij komen ter plaatse uw    

 tuinfeest verzorgen. 

       

 
 

Marc & Annick & Zonen            

  

Moerkerkesteenweg 3A    

8340   Damme (St-Kruis) 

  

Tel. 050/ 37 39 12 of 

       0476/45 42 96  

  

 info@slagerijbonne.be 

www.slagerijbonne.be 

 

     Aperitiefhapjes :  

    €6,00/pers voor volgende 4 stuks: 

- BBQ-hapje van voorgegaard spek (€1,50/p) 

- Lepelhapje van scampi met currysaus 

(€2,00/p) 

- BBQ-duo van merquez & witte pens 

(€1,50/p) 

- Rundscarpaccio met Parmezaan en balsamico 

(€2,00/p) 

     ------------------------------------------------ 

1 hapje kan vervangen worden door : 

 

Mosseltje in wittewijnsaus (€2,00/p) 

of door 

Hapje van ’t seizoen (paté of filet €1,50/p) 

------------------------------------------------ 

 

Mini garnaalcocktail glaasje fris : 2€ 

 

      

Ook dessertbord met verse patisserie of Ijskar 

mogelijk. 

 

info@slagerijbonne.be 

www.slagerijbonne.be 

 

Artisanale Slagerij op de Hoeve 
 

 

mailto:info@slagerijbonne.be

