CATERING FORTEILAND
PRIJSLIJST
AANGENAAM ONTVANGST
KOFFIE ONTVANGST MET BONBONS

€ 3,50 P.P.

KOFFIE ONTVANGST MET LEKKERS

€ 4,50 P.P.

KOFFIE ONTVANGST MET GEBAK

€ 5,50 P.P.

ONTVANGST IN ZOMERSE SFEER

€ 5,50 P.P.

ONTVANGST IN WINTERSE SFEER

€ 5,50 P.P.

RIJKELIJKE LUNCH
LUNCHBUFFET

€ 12,50 P.P.

LUNCHBUFFET ROYALE

€ 22,50 P.P.

TOEVOEGING
VERSE CROISSANTS

€ 2,50 P.P.

VERSE BIOLOGISCHE JUS D’ORANGE

€ 4,50 P.P.

VERSE APPEL/FRAMBOOS SAP

€ 4,50 P.P.

HARTIGE OF HEALTY BREAK
VERS FRUIT

€ 4,50 P.P.

POWER BREAK

€ 4,50 P.P.

BROODJE KROKET

€ 4,50 P.P.

WARME SNACK

€ 4,50 P.P.

VAN DOBBEN BITTERGARNITUUR

€ 4,50 P.P.

HEALTHY BREAK

€ 6,50 P.P.

BITTERGARNITUUR DE LUXE

€ 6,50 P.P.

SMAKELIJK DINER
SATÉ BUFFET

€ 14,50 P.P.

TAPAS BUFFET

€ 17,50 P.P.

PANTSER BUFFET

€ 24,50 P.P.

MEDITERRAANS BUFFET

€ 27,50 P.P.

BARBECUE

€ 27,50 P.P.

BARBECUE ROYALE

€ 37,50 P.P.

FEEST BUFFET

€ 42,50 P.P.

FEEST BUFFET ROYALE

€ 47,50 P.P.

DRIE GANGEN DINER

€ 54,50 P.P.

DESSERT
IJSHOORNTJES

€ 3,50 P.P.

TOETJE

€ 4,50 P.P.

TOETJESBUFFET

€ 7,00 P.P.

IJSBUFFET

€ 9,50 P.P.

IJSBUFFET ROYALE

€ 12,50 P.P.

HETE PEPER CATERING
DRANKENASSORTIMENT
WWW.FORTEILAND-ADVENTURE.NL

€ 60,00 P.P (vanaf)
€ 6,00 P.P.P.U.

AANGENAAM ONTVANGST
KOFFIE ONTVANGST MET BONBONS

€ 3,50 P.P.

Onbeperkt koffie en thee met een assortiment van puur-, melk- en
witte chocolade bonbons. Een heerlijke start van het evenement.

KOFFIE ONTVANGST MET LEKKERS

€ 4,50 P.P.

Onbeperkt koffie en thee met een assortiment van gevulde koeken,
speculaas gevulde koeken, vanille en chocolade muffins.
KOFFIE ONTVANGST MET GEBAK

€ 5,50 P.P.

Onbeperkt koffie en thee met een assortiment van moorkopen,
bananensoezen, berenklauwen, slagroomschelpen en ander
overheerlijk gebak.
ONTVANGST IN ZOMERSE SFEER

€ 5,50 P.P.

Een zonnig welkom op het terras met sangria of prosseco.
Heerlijke nacho’s met guacamole en salsasaus of Turks- of
stokbrood met een diversiteit aan tapenade.
ONTVANGST IN WINTERSE SFEER

€ 5,50 P.P.

Een warm welkom in het sfeervolle fort. De houtkachel gloeit en de
glühwein en warme chocolademelk met slagroom staan klaar.
Natuurlijk mogen de verse stukken gevulde speculaas niet
ontbreken.
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RIJKELIJKE LUNCH
LUNCHBUFFET

€ 12,50 P.P.

Een echte Hollandse lunch die past in een dagje Forteiland.

Inclusief:
Verse witte- en bruine bollen, meergranen broodjes en ciabatta’s.
Beleg van vlees en zuivel.
Diversiteit aan fruit.
Biologische melk en karnemelk, Jus d’Orange, koffie en thee.

Soep bij de lunch om nog meer te genieten?
Voor € 4,00 p.p. extra is er keuze uit 2 heerlijke soepen
LUNCHBUFFET ROYALE

€ 22,50 P.P.

Geniet van onze kwaliteitsproducten met dit royale lunchbuffet. Dit
buffet past perfect in een dagje Forteiland.

Inclusief:
Verse witte- en bruine bollen, pistolets, waldkorn en ciabatta’s.
Rijkelijk beleg van vlees, zuivel en vis.
Diverse salades en soepen.
Warme gerechten door onze koks ter plekke bereid, met o.a.
ragout, omelet.
Biologische melk en karnemelk,Jus d’Orange, koffie en thee.

TOEVOEGING:
VERSE CROISSANT

€ 2,50 P.P.

Met Jam of ‘gewoon’ met roomboter. Deze verse croissant van
onze bakker is dé toevoeging voor een dag op het Forteiland.
VERSE BIOLOGISCHE JUS D’ORANGE

€ 4,50 P.P.

Met deze heerlijke biologische Jus d’Orange wordt het lunchbuffet
nog gezonder.

VERSE APPEL/FRAMBOOS SAP

€ 4,50 P.P.

Deze heerlijke sap is met liefde geperst en zit vol vitaminen.
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HARTIGE OF HEALTY SNACK
VERS FRUIT

€ 4,50 P.P.

Onbeperkt vers fruit vol met vitamine. Dit fruit is met de grootste
zorg geselecteerd en is een gezonde aanvulling op de dag.
POWER BREAK

€ 4,50 P.P.

Een power break om weer genoeg energie op te doen voor de rest
van de dag. Een snelle hap met gevarieerd fruit, energierepen en
energiedrank.
BROODJE KROKET

€ 4,50 P.P.

De echte van Dobben kroket op een vers wit bolletje. Dé break
voor de lekkere trek.
WARME SNACK

€ 4,50 P.P.

Voor tussendoor en voor de lekkere trek. Een warme snack die
kan bestaan uit saucijzen- of kaasbroodjes.
VAN DOBBEN BITTERGARNITUUR

€ 4,50 P.P.

De echte van Dobben bittergarnituur voor de hartige trek.
Kaassoufflé, kippenvleugels, bitter- en gehaktballen geserveerd
met diverse sausen.
HEALTHY BREAK

€ 6,50 P.P.

Een gezonde break vol energie en vitaminen. Heerlijk vers fruit,
diverse health repen en een overheerlijke smoothie.
BITTERGARITUUR DE LUXE

€ 6,50 P.P.

De echte van Dobben bittergarnituur voor de hartige trek
aangevuld met kaas, vlees en groente snacks. Kaassoufflé,
kippenvleugels, bitter- en gehaktballen geserveerd met diverse
sausen. Hiernaast kunt u genieten van diverse kazen, worst,
snoeptomaatjes en wortels.
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SMAKELIJK DINER
FORT SATÉ BUFFET (NIET MAALTIJDVULLEND) € 14,50 P.P.

Gemarineerde kipsaté in satésaus. Dit buffet wordt geserveerd met
stokbrood, diverse salades en natuurlijk niet te vergeten de atjar.
Een prima afsluiting van de dag.

Inclusief:
Minimaal 3 stokjes kipsaté.
Diverse koude salades, met o.a. Aardappel, Italiaans.
Diverse rauwkost, met o.a. Komkommer en tomaat.
Stokbrood met kruidenboter.

FORT TAPAS BUFFET (NIET MAALTIJDVULLEND)
€ 17,50 P.P.

Op zoek naar heerlijke kleine hapjes van diverse soorten vlees en
vis dan is dit tapas buffet een goede afsluiting van de dag.

Inclusief:
Diverse tapas, vers en seizoensgebonden.
Diverse koude salades, met o.a. Spaans en Mexicaans.
Diverse rauwkost, met o.a. komkommer en tomaat.
Stokbrood met kruidenboter.

FORT PANTSER BUFFET

€ 24,50 P.P.

Dit ‘ouderwets lekkere’ buffet bestaat uit 3 huisgemaakte
stamppotten. Dit buffet is de perfecte afsluiting van een winterse
dag op het Forteiland. Naast deze stamppotten wordt het buffet
aangevuld met diverse authentieke vleesgerechten.

Inclusief:
Boerenkool, hutspot en zuurkool.
Authentieke vleesgerechten, met o.a. draadjesvlees, gehaktbal en
spekjes.
Overheerlijke aanvullingen, met o.a. rode kool, stoofpeertjes.
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FORT MEDITERRAANS BUFFET

€ 27,50 P.P.

Proef de overheerlijke gerechten van ons mediterraans buffet. Met
deze culinaire hoogstandjes uit de keuken van het zuiden, waant u
zich werkelijk een weg in de warme zomerzon. Salade met
Pomodori en Mozzarella, diverse vissoorten en Tapa Careras zijn
enkele heerlijke gerechten in dit buffet.

Inclusief:
Diverse koude salades, met o.a. Tonijn, Pasta Pesto.
Warme hoogstandjes, met o.a. Pollp ala Diavolo, Tapa Crostino.
Overheerlijke hammen en kazen.
Huisgemaakte pasta’s variërend van Lasagne tot Tagliatelle.
FORT BARBECUE

€ 27,50 P.P.

Deze Bourgondische Barbecue is de perfecte afsluiting van een
gezellige dag op het Forteiland. Braad zelf een stukje vlees, of laat
dit doen door de chef kok. De variatie in vleesgerechten en
overheerlijke salades maakt dit buffet tot een niet te missen kans.

Inclusief:
7 vleessoorten, met o.a. sparerib, saté, filetlapjes, hamburgers.
Diverse koude salades, met o.a. aardappel, Italiaans.
Diverse rauwkost, met o.a. komkommer en tomaat.
Overheerlijke sauzen en stokbrood.
FORT BARBECUE ROYALE

€ 37,50 P.P.

Geniet van een Royale Barbecue met een variatie van vlees- en
visgerechten. Geniet van deze gerechten in combinatie met
heerlijke salades. Sluit de dag af in luxe met dit buffet.

Inclusief:
Vleessoorten, met o.a. rosbief, ossenhaas, lamskoteletten
Vissoorten, met o.a. zalm, gamba’s en gambaspiesjes
Diverse koude salades, met o.a. aardappel, Italiaans
Diverse rauwkost, met o.a. komkommer en tomaat
Overheerlijke sauzen en stokbrood
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FORT FEEST BUFFET

€ 42,50 P.P.

Dit Feestbuffet bestaat uit een scala van prettige gerechten.
Vakmanschap bereid door de chef kok. Luxe salades, heerlijke visen vleesgerechten, een diversiteit aan brood en groente maken de
dag helemaal af.

Inclusief:
Luxe koude salades, met o.a. kip-kerrie, caesar, waldorf
fruit de mer, met o.a. pepermakreel, krab, Zweedse zalm
vleesgerechten, met o.a. traditionele beenham, varken rug
pain de noëlle met o.a. olijfbrood, bruin landbrood, stokbrood
légumes divers, met o.a. warme groentes, aardappeltjes
overheerlijke dessert, met o.a. ijs, bavarois, fruitsalade

FORT FEEST BUFFET ROYALE

€ 47,50 P.P.

Wilt u meer luxe voor de afsluiting van de dag. Dan is het
Feestbuffet Royale de juiste keuze. Luxueuze vis- en
vleesgerechten en een overheerlijk dessert.

Inclusief:
Luxe koude salades, met o.a. kip-kerrie, caesar, wildpaté
fruit de mer, met o.a. makreel, halve Kreeft, gepocheerde zalm
vleesgerechten, met o.a. rosbief, kerstkalkoen
pain de noëlle met o.a. olijfbrood, bruin landbrood, stokbrood
légumes divers, met o.a. warme groentes, aardappeltjes
overheerlijk dessert, met o.a. ijs, bavarois, diverse kazen
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FORT DRIE GANGEN DINER

€ 54,50 P.P.

Neem plaats aan de mooi ingedekte tafel en geniet van de door
ons uitgeserveerde gerechten. Zeer luxe voor- en hoofdgerechten
waarvan de keuze vooraf dient te worden aangegeven. Een
proeverij van vis en een glaasje gazpacho vooraf gevolgd door
zalmfilet met tuinkruiden in een witte wijnsaus. Zomaar een
voorbeeld uit dit gevarieerde drie gangen diner. Na deze twee
gangen is het tijd voor een ijsbuffet waarin een ieder geheel vrij is
in z’n keuze.

Enkele suggesties:
VOORGERECHTEN VIS

Proeverij van vis met gerookte pepermakreel, gerookte zalm,
Hollandse garnalen met mierikswortelsaus en een glaasje
gazpacho.
VOORGERECHTEN VLEES

Carpaccio van gemarineerde ossenhaas met krullen Parmezaanse
kaas, noten en pestodressing.
HOOFDGERECHTEN VIS

Zalmfilets met tuinkruiden en een witte wijnsaus, pommes
duchesse, verse doperwtjes en bospeentjes.
HOOFDGERECHTEN VLEES

Varkenshaasje gevuld met eendenmousse afgemaakt met rode
wijnsaus. Diverse verse groenten en tagliatelle.
OVERHEERLIJKE DESSERT

IJstaarten, verse fruitsalade, ijssculpturen, 3 soorten roomijs met
slagroom en bavarois.
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DESSERT
IJSHOORNTJES

€ 3,50 P.P.

Een originele ijscowagen waar iedereen een hoorntje
kan bestellen met een keuze van 2 bolletjes uit 10 smaken.
TOETJE

€ 4,50 P.P.

Een keuze uit twee verschillende soorten. Kiest u voor een
chocolademousse of bosvruchtenbavarois?
TOETJESBUFFET

€ 7,00 P.P.

Divers opgemaakte schalen met heerlijk gebak, verse fruitsalades,
bavarois en 3 soorten roomijs met slagroom.
IJSBUFFET

€ 9,50 P.P.

IJstaarten, verse fruitsalade, ijssculpturen, 3 soorten roomijs met
slagroom en bavarois.
IJSBUFFET ROYALE

€ 12,50 P.P.

Een fantastische keuze voor een uitgebreid ijsbuffet. Heerlijk
gebak, bavarois, fruitcocktail, pudding, 3 soorten roomijs met
slagroom. Verdere aanvullingen in dit buffet zijn de diverse
slagroomsoezen met karamel en een overheerlijk kaasplateau.
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