CATERING FORTEILAND
PRIJSLIJST

KICKSTART
KOFFIE ONTVANGST MET LEKKERS

€ 4,50 P.P.

KOFFIE ONTVANGST MET APPELTAART

€ 6,50 P.P.

ONTVANGST IN ZOMERSE SFEER

€ 6,50 P.P.

ONTVANGST IN WINTERSE SFEER

€ 6,50 P.P.

FORT LUNCH
BROODJESLUNCH

€ 14,50 P.P.

LUNCHBUFFET ROYALE

€ 22,50 P.P.

SNACK TIME
HEALTHY SNACK, VERS FRUIT

€ 5,50 P.P.

VERSE FRUITSHAKES

€ 4,50 P.P.

POWER BREAK HARTIG

€ 4,50 P.P.

POWER BREAK ZOET

€ 2,50 P.P.

BORREL & BITES
NOOTJES EN OLIJVEN

€ 0,00 P.P.

VAN DOBBEN BITTERGARNITUUR

€ 4,50 P.P.

HEERLIJKE WRAPS

€ 4,50 P.P.

VANGST VAN DE DAG, VISPLATEAU

€ 5,50 P.P.

BARBECUE (v.a. 20 pers)
VARKENSHAAS SATÉ

€ 21,50 P.P. (V.A. 40 PERS.)

FORT BARBECUE

€ 29,50 P.P.

BARBECUE ROYALE

€ 37,50 P.P.

FORTBUFFET (v.a. 20 pers)
MEDITERRAANS BUFFET

€ 29,50 P.P.

FORT FEEST BUFFET

€ 44,50 P.P.

FORT FEEST BUFFET ROYALE

€ 52,50 P.P.

PANTSER BUFFET, STAMPOTTEN

€ 24,50 P.P.

BUDGETBAR (v.a. 40 pers)
PASTABAR

€ 17,50 P.P.

SATÉBAR

€ 18,50 P.P.

HAMBURGERBAR

€ 18,50 P.P.

FORT DINER
3 GANGENDINER

€ 39,50 P.P.

4 GANGENDINER

€ 47,50 P.P.

5 GANGENDINER

€ 55,00 P.P.
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SHARED DINING
SAMEN GENIETEN

€ 62,50 P.P.

DESSERT
IJSHOORNTJES

€ 3,50 P.P.

TOETJESBUFFET

€ 5,50 P.P.

IJSBUFFET

€ 10,50 P.P.

IJSBUFFET ROYALE

€ 12,50 P.P.

DRANKENASSORTIMENT
UITKOOP BIER, FRIS, WIJN
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1E UUR € 9,00 IEDER EXTRA UUR € 6,00 P.P.P.U.

KICKSTART, een goed begin is het halve werk
KOFFIE ONTVANGST MET LEKKERS

€ 4,50 P.P.

Onbeperkt koffie en thee met een assortiment van gevulde koeken,
speculaas gevulde koeken, kokosmakronen, chocoladekoeken en
candy cake.
KOFFIE ONTVANGST MET APPELTAART

€ 6,50 P.P.

Onbeperkt koffie en thee met heerlijke versgebakken appeltaart.
ONTVANGST IN ZOMERSE SFEER

€ 6,50 P.P.

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

€ 6,50 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.

FORTEILAND LUNCH,
brandstof voor de rest van de dag
BROODJESLUNCH

€ 14,50 P.P.

Een echte Hollandse lunch die past bij 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
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LUNCHBUFFET ROYALE

€ 22,50 P.P.

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

Inclusief:
Diverse broodsoorten, boter, hummus en tapenade; verse jus,
biologische melk; bulgersalade met abrikoos, mint, komkommer en
paprika; rode biet met koriander, citrus en hangop; witte Deense
kaas met tomaat, komkommer, rode ui en platte peterselie;
geroosterde zoete aardappelsalade met mangochutney en
sinaasappel; tonijnsalade met kikkererwten en koriander; brie;
pastasalade met lauwwarme gerookte kuikenborst en gedroogde
tomaat; scharreleisalade met ras el hanout, appel, augurk en
bieslook; groene salade met diverse garnituur zoals rauwkost,
pijnboompitten, zonnebloempit, noten en diverse oliën en
dressings; divers fruit.

SNACK TIME,
om je energielevel op peil te houden
HEALTHY SNACK, VERS FRUIT

€ 5,50 P.P.

Bekers vers fruit vol met vitamines. Dit fruit is met de grootste zorg
geselecteerd en is een gezonde aanvulling op de dag.
VERSE FRUITSHAKES

€ 4,50 P.P.

Vers bereide shakes, vol vers fruit. Heerlijk fris en vol vitamines.
POWER BREAK HARTIG

€ 4,50 P.P.

Een warme snack die kan bestaan uit saucijzen- of kaasbroodjes.
POWER BREAK ZOET

€ 2,50 P.P.

Assortiment energierepen, zoals Twix, Balisto, mars, Snickers,
Sultana’s.
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BORREL & BITES, omdat er altijd wel iets te vieren valt
NOOTJES EN OLIJVEN

€ 0,00 P.P.

VAN DOBBEN BITTERGARNITUUR

€ 4,50 P.P.

De echte Van Dobben bittergarnituur voor de hartige trek.
Kaassoufflé, kippenvleugels, bitter- en gehaktballen geserveerd
met diverse sauzen.
HEERLIJKE WRAPS

€ 4,50 P.P.

Frisse snack, assortiment van vlees, vis en vegetarische wraps.
VANGST VAN DE DAG

€ 5,50 P.P.

Assortiment verse vis vanaf van de visafslag in IJmuiden waarbij
de haring natuurlijk nooit ontbreekt.

FORT BARBECUE,
voor carnivoren, herbivoren en omnivoren
VARKENSHAASSATÉ (VANAF 40 PERS.)

€ 21,50 P.P.

Spies van varkenshaas (150 gram) met huisgemaakte pindasaus,
friet met mayonaise en een saladebar.
FORT BARBECUE (VANAF 20 PERS.)

€ 29,50 P.P.

Een heerlijke uitgebreide barbecue met voor ieder wat wils.
Inclusief:
Spareribs, saté, varkenscarré met pepersaus, braadworstjes,
hamburgers, gemarineerde drumsticks en –kippendijfilet. Gepofte
aardappel, kartoffelsalade, huzarensalade, verse groentesalades
en uitgebreide saladebar met watermeloen, verse fruitsalade,
diverse soorten rauwkost zoals komkommer, tomaat en
zuurwaren. Natuurlijk ontbreekt het stokbrood met kruidenboter,
verschillende koude sauzen en satésaus niet.
VIS BIJ DE BARBECUE

€ 4,50 p.p.

We breiden de barbecue uit met zalm en gambaspiezen.
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FORT BARBECUE ROYALE

(VANAF 20 PERS.)

€ 37,50 P.P.

De verwen barbecue van het Forteiland.
Inclusief:
Rosbief, in zijn geheel gebraden en à la minute gesneden,
ossenhaasspiesen, biefstuk, gemarineerde kippendijfilet,
lamskoteletjes, saté en shaslick. Varkenscarré in zijn geheel
gebraden à la minute gesneden overgoten met heerlijke
pepersaus, gambaspiesjes, gamba ‘’pil pil’ uit de wok met knoflook,
hele zalm op eikenhouten plank vanaf de barbecue. Gepofte
aardappel, kartoffelsalade, huzarensalade, verse groentesalades
en uitgebreide saladebar met watermeloen, verse fruitsalade,
diverse soorten rauwkost zoals komkommer, tomaat en zuurwaren.
Natuurlijk ontbreekt het stokbrood met kruidenboter, verschillende
koude sauzen en de satésaus niet.

FORT BUFFET,
eten om (over) op te scheppen (vanaf 20 pers.)
FORT MEDITERRAANS BUFFET

€ 29,50 P.P.

Dit heerlijke buffet met bijna teveel om op te noemen:
Inclusief:
Italiaanse salade, tonijnsalade, verschillende pastasalades met
pesto en tomaat, salade met pomodori en mozzarella, Seranoham
met meloen, diverse Italiaanse en Spaanse vleeswaren, Italiaanse
kazen, diverse soorten vis uit de Middellandse Zee zoals krab,
rivierkreeftjes, mediterraanse garnalen en Catalaanse mosselen.
Beenham in zoete cranberrysaus, pollo à la Diavola (duivelse kip),
tapas vareras (gehaktballetjes in tomatensaus), tapa’s crostino’s,
tortilla à la mancha (Spaanse omelet met aardappel en knoflook),
piernas de pollo (pittig gekruide kippenpootjes) en een
groentemelange met courgette en pomodori. Huisgemaakte
lasagne, gewokte gamba’s, Spaanse paella goed gevuld met kip,
gamba’s, schelpjes, verse kruiden en saffraanrijst. Natuurlijk
ontbreken diverse soorten brood met kruiden boter en pesto niet.
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FORT FEESTBUFFET

€ 44,50 P.P.

Heerlijke buffet compleet met ijsdessert en tafellinnen:
Inclusief:
Groene salade met gerookte kip, Parmezaanse kaas, tomaat en
croutons, aangemaakt met knoflook mayonaise.
Stukjes kip in pittige kerriesaus.
Romige paté met cranberry’s en abrikozen.
Diverse soorten brood zoals stokbrood, olijfbrood, bruin
landbrood en huisgemaakte kruidenboter.
Traditionele beenham à la minute getrancheerd door de kok.
Gebraden en gekruide varkenscarré à la minute getrancheerd
door de kok.
Ossenhaaspuntjes in rode wijnsaus.
Diverse warme groentes, stoofpeertjes, gegratineerde
aardappeltjes, rijke groene salades, meloen en pastasalade.
Honingmosterdsaus, cumberlandsaus, cocktailsaus en
knoflooksaus.
IJsbuffet met diverse ijstaarten, verse fruitsalade, bavaroise,
slagroom. Gepresenteerd met dessertvuurwerk.
FORT FEESTBUFFET ROYALE

€ 52,50 P.P.

Het kan altijd nog feestelijker, een buffet zonder grenzen:
Inclusief:
Fort Feestbuffet met uitbreiding:
Waldorfsalade met walnoten, kip, selderij afgemaakt met romige
saus.
Gebraden rosbief à la minute getrancheerd door de kok.
Hele zalm door stoom gegaard en ter plaatse gefileerd door onze
kok.
Kalkoen gevuld met rundergehakt, abrikozen, diverse verse
kruiden geserveerd met vruchten saus en getrancheerd door onze
kok.
Halve kreeft met hollandaisesaus en gegratineerd met gruyère
kaas.
IJsbuffet met diverse ijstaarten, verse fruitsalade, bavaroise,
slagroom, uitgebreide kaasplank met verschillende buitenlandse
kazen. Gepresenteerd met dessertvuurwerk.
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FORT PANTSER BUFFET

€ 26,50 P.P.

Dit ‘ouderwets lekkere’ buffet bestaat uit 3 huisgemaakte
stamppotten. Dit buffet is de perfecte afsluiting van een winterse
dag op het Forteiland.

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

BUDGETBAR,
lekker eten voor een goed te verteren prijs
PASTABAR (VANAF 40 PERS.)

€ 17,50 P.P.

Inclusief:
Pasta met bolognesesaus
Pasta met vegetarische saus
Penne pasta
Parmezaanse kaas, oliën, peper en knoflook
SATĖBAR (VANAF 40 PERS.)

€ 18,50 P.P.

Inclusief:
Gegrilde kippendijspiesen
Pindasaus
Brood
Krielsalade, rauwkost
Atjar, kroepoek
HAMBURGERBAR (VANAF 40 PERS.)

Build your own burger. Inclusief:
Italiaanse bol
Hamburgers
Diverse toppings
Diverse sauzen
Aardappelsalade en coleslaw
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€ 18,50 P.P.

FORT DINER, tafelen op topniveau
(vanaf 12 pers.)
3 GANGENDINER

€ 39,50 P.P.

4 GANGENDINER

€ 47,50 P.P.

5 GANGENDINER

€ 55,00 P.P.

Schitterend ingedekte tafels in het historische fort, de wijnen op de
tafel en vele kaarsen maken dit tot een bijzondere gebeurtenis.
De perfecte entourage voor private dining.

Onze chef-kok past het menu aan het seizoen en de samenstelling
van het gezelschap aan. Een viergangenmenu zou er als volgt uit
kunnen zien:
o

Brood, tapenade, pesto, boter

o

Carpaccio van gegrilde tonijn, gemarineerd met soja met
rivierkreeft en wasabi kroepoek

o

Kokossoep met citroenblad en krokante gamba

o

Parelhoen met een farce van cardemon op een puree van
zoete aardappel

o

Panna cotta met kaneel, schuim van 5 spiesen en
spekkoek
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SHARED DINING
dé eetbeleving, samen genieten
SHARED DINING

€ 62,50 P.P.

Een ruime variatie koude gerechten staan op tafel en worden
geleidelijk aangevuld met warme gerechten. Per ±6 personen zal
worden aangeboden in schaaltjes:

Brood boter aioli en pesto

Plateau met:
Kort gegrilde tonijn met kappertjes
Copa di parma, parmaham en spinata romana met rucola
Gegrilde groentes, venkel, paprika en courgette
Gekonfijte aubergine met rozijnen
Mozzarella spiesen met cherrytomaat en basilicum

Warme gerechten die worden toegevoegd:
Gamba’s
Kriel uit de oven met zeezout
Kippendijen van de Green Egg
Gepofte groenten

Dessert; verrassing van de chef
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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.
TOETJESBUFFET

€ 5,50 P.P.

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

€10,50 P.P.

IJstaarten, verse fruitsalade, ijssculpturen, 3 soorten roomijs met
slagroom en bavarois. Gepresenteerd met dessertvuurwerk.
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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DRANKENASSORTIMENT

UITKOOP 1E UUR € 9,00 IEDER EXTRA UUR € 6,00 P.P

Een rijk en variërend assortiment met diverse dranken.
Frisdranken, bieren en wijnen, vruchtensappen, plat en bruisend
water.
BIER VAN TAP

Heineken
WIJNEN

Collin du parc Rosé
Collin du parc Rouge
Collin du parc Blanc
FRISDRANKEN, VRUCHTENSAPPEN EN WATER

Pepsi
Pepsi light
Seven Up
Sisi Orange
Lipton Ice Tea
Royal Club jus d’orange
Royal Club appelsap
Spa Rood bruisend water

UITBREIDINGEN VOOR DRANKENASSORTIMENT
Prosecco Fantinel met Framboos

€ 4,50 P.G.

Prosecco Fantinel

€ 19,50 P.F.

Champagne Moët & Chandon Brut

€ 40,00 P.F.
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