FORT RESORT BEEMSTER

Een droom bruiloft op een Werelderfgoed

Welkom bij Fort Resort Beemster. De sfeer,
uitstraling, expertise én exclusiviteit maken
jullie bruiloft uniek & bijzonder! Vlakbij Amsterdam in de ‘groene Beemster’ staat Fort aan
de Nekkerweg Unesco Werelderfgoed. In 1913
gebouwd en in 2012 een eco-chique metamorfose ondergaan met behoud van historische
stijlkenmerken. Een combinatie van stijlvol èn
duurzaam. Met als resultaat dat menigeen
onder de indruk is van deze prachtige parel.
Een droom bruiloft op 1 locatie, alles is mogelijk; van huwelijksceremonie, aansnijden
bruidstaart, receptie, lunch, gastronomisch
diner of barbecue, spetterend feest tot aan de
huwelijksnacht.
De Fort zaal is licht, ruim en bijzonder door de
authentieke fort muur en moderne kroonluchter. De zaal grenst aan het Poterne terras. De
Poterne kamer is gelegen in het middenschip
van het fort en is een prachtige ruimte voor het
diner.

-

Het Poterne terras ligt tussen de Fort dijken en
met mooi weer hangt hier een fantastische
sfeer, compleet met buitenkeuken, lounge
banken, bedouin tent, haardvuur en bar.
Chef kok Paul de Graaf en zijn team werken
ambachtelijk, met veel passie, met de mooiste
ingrediënten en producten uit de streek en van
het seizoen. Van luxe gastronomisch diner tot
gezellige barbecue.
Graag nodigen wij jullie uit voor een
persoonlijke rondleiding door ons prachtige fort.
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Graag geven wij een indruk hoe jullie mooie dag
er uit kan komen te zien! Andere ideeën? Wij
luisteren graag naar jullie wensen en maken
met plezier een vrijblijvend voorstel voor jullie.
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Verwelkomen van de gasten
Officiële huwelijksvoltrekking buiten
op het Poterne terras of in
de prachtige Fort zaal.
Toost op het huwelijk met bruidstaart.
Genieten van een aperitief en borrel
Van uitgebreid gangen diner tot
gezellige barbecue, alles is mogelijk!
Bijvoorbeeld onder de tent
Een relax momentje. Even tijd voor
elkaar, voordat het feest begint.
Een sfeervolle feestavond in de Fort
zaal met een DJ of band.
Tijdens de feestavond serveren wij
heerlijke hapjes en verkoelende
drankjes.
Een bijzondere dag komt ten einde.
Jullie zwaaien de gasten uit en beginnen de huwelijksnacht in een van de
manschapslokalen, die zijn omgetoverd tot luxe kamers & suites.
De volgende dag genieten jullie
heerlijk na in de wellness.

Als jullie je droom trouwlocatie gevonden
hebben, is het verstandig contact op te nemen
met de gemeente Beemster voor een
trouwambtenaar en een bode. Jullie kiezen zelf
wie jullie in de ‘‘echt’’ verbindt.

Chef-kok Paul de Graaf en zijn team laten jullie en
jullie gasten graag de mooiste smaken proeven; van
het seizoen en uit de streek. Of het nu gaat om een
gezellige lunch, informele barbecue of gastronomisch diner. Altijd een passend, smaakvol gerecht
voor elke gelegenheid.
2 gangen lunch
3 gangen diner
4 gangen diner
5 gangen diner
6 gangen diner
Walking dinner
Fort grill (incl. dessert)
Fort luxe buffet
High Tea

€ 27,50 p.p.
€ 37,- p.p.
€ 47,- p.p.
€ 57,- p.p.
€ 67,- p.p.
€ 45,- p.p. v.a. 25 pers
€ 37,50 p.p. v.a. 25 pers
€ 40,- p.p. v.a. 25 pers
€ 24,50 p.p. v.a. 8 pers

Amusehapje		
Luxe hapje 		

€ 3,50 per hapje
€ 1,75 per hapje

Late night snack
		
Petit fours 		
Fort noten mix
Zoute koekjes

bijv. canapé met zalm

€ 3,50 p.p. (v.a.)

bijv. Beemster kaasbroodje

€ 3,50 p.p. (v.a.)
€ 4,25 per schaaltje
€ 3,75 per schaaltje

Beemster arrangement
Ontvangst met notenmix & zoute koekjes. 4 hapjes:
Beemster kaas met zaanse mosterd, tartaar
Amsterdamse ossenworst, gerookte zalm, krokante
kip en bitterbal. € 7,50 p.p.
Fort Arrangement
Ontvangst met notenmix & zoute koekjes. 4 hapjes:
geschroeide tonijn met dashi mayonaise,
filet american, slectie mini kroketjes en mini
loempia met oosterse eend. € 10,50 p.p.
Fort Deluxe Arrangement
Ontvangt met olijven, tapenade, crostini & fort
notenmix 4 hapjes: krabsalade met gepofte wilde
rijst. Geschroeide tonijn met dasi mayonaise, selectie dim sum en spiesje ossenhaas met balsamico
uitjes. € 15,50 p.p. | supp. oester € 2,50 p.p.

Dranken arrangementen
Afkoop dranken 4,5 uur
€ 33,75 p.p.
Afkoopdranken 4,5 uur
€ 49,50 p.p. inclusief
		
buitenlands gedestilleerd
Tevens is het mogelijk dranken op basis van
nacalculatie te factureren.
Huis aperitief
Moscato d’Asti
Prosecco
Champagne v.a.

€ 7,50 per glas
€ 6,50 per glas
€ 6,50 per glas
€ 11,75 per glas

Bruidstaart
Het kiezen van een bruidstaart is heel
persoonlijk. Wij werken graag met Micha &
Diana’s, maar jullie kunnen uiteraard ook een
bruids-taart bij een andere pattiserie uitkiezen.
Jullie als bruidspaar snijden de eerste stukjes
aan voor een mooi foto moment, waarna een
medewerker van Fort Resort Beemster het
overneemt.
Wij berekenen slechts € 1,50 p.p. servieskosten
voor servies, een vorkje, servetjes & het
aansnijden van de bruidstaart.

De twaalf voormalige manschapslokalen, waar
vroeger soldaten zaten, zijn in 2012 omgetoverd
tot prachtige kamers & suites. Tien luxe
kamers en twee suites in het fort en in de
authentieke fortwachterswoning zijn vier luxe
kamers. Na een onvergetelijke dag dromen
jullie weg in een van de voormalige manschapslokalen. Familie en gasten kunnen ook blijven
overnachten. De volgende dag genieten jullie
van een gezamenlijk ontbijt om vervolgens met
samen te relaxen in de Spa & Wellness.
Ma t/m don Vrij t/m zon
Luxe kamer
€ 145,€ 190,Fortwoning
€ 145,€ 190,Suite
€ 220,€ 265,o.b.v. twee personen inclusief ontbijt
Ma t/m don Vrij t/m zon
Luxe kamer
€ 130,€ 167,50
Fortwoning
€ 130,€ 167,50
Suite
€ 205,€ 242,50
o.b.v. één persoon inclusief ontbijt
Prijzen zijn exclusief wellness toegang en onder
voorbehoud van wijzigingen. Tijdens feestdagen
en vakanties geldt het weekendtarief.
Romantisch genieten arrangement
- Overnachting in een prachtige suite
- Gebruik van badjassen & handdoeken
- Fles bubbels op de kamer
- Heerlijk schuimbad met sfeerkaarsjes
- Rozenblaadjes op het bed
- Verwenontbijt om 9.30 uur op de kamer
- Nagenieten in de Spa & Wellness
Zondag t/m donderdag
Vrijdag & zaterdag

€ 157,50 p.p.
€ 180,- p.p.

Prijs is o.b.v. één nacht, voor twee personen
inclusief ontbijt. Tijdens feestdagen en
vakanties gelden de weekendtarieven.
Prijzen zijn onder voorbehoud.

hotelkamer

Zaalhuur is voor exclusief gebruik van de
desbetreffende ruimte (geldt niet voor het
Poterne terras). De zaal staat klaar op het
tijdstip dat wij met u zijn overeengekomen, in de
gewenste opstelling. Alles is netjes en schoon
en het personeel werkt in herkenbare personeelskleding. De tafels zijn bekleed met linnen of
lopers. Er staan kaarsen en er zijn verse
bloemen. De muziek wordt met u afgestemd.
U maakt gebruik van ons geluidssysteem zoals
geluidsboxen, microfoon en beamer. Ook kunt u
gebruik maken van ons presentatie meubilair
zoals een laptoptafeltje en katheder.
Fort zaal
Poterne kamer
Poterne restaurant **
Bedouin tent
Poterne terras*
Poterne terras**

ma t/m do vrij t/m zon
€ 650,€ 850,€ 150,€ 250,€ 750,€ 1.500,€ 150,€ 250,€ 250,€ 450,€ 1.500,€ 2.500,-

Per ruimten berekenen wij aparte zaal huur.
* Er mogen ook andere gasten van het terras
gebruik maken. U krijgt wel uw eigen gedeelte
van het terras.
** Alleen in overleg mogelijk. Er komen geen
andere gasten op het terras. De corridor voor
het Poterne restaurant is altijd voor onze
hotel en restaurant gasten gereserveerd.
Aanbevelingen van bedrijven waar wij graag
mee samenwerken:
Styling			whiteweddings.nl
Bruidsjurk		 femweddingshop.nl
DJ			pealsoundsupport.nl
DJ			dj-show.nl
Bruidstaart		 michas.nl
Weddingplanner		
myweddings.nl

Nu óók op het water, gastronomie & gastvrijheid
op hoog niveau. Varend genieten door Werelderfgoed De Beemster, Waterland & omstreken voor
zakelijke en feestelijke bijeenkomsten.
De Q.E.D. is een authentieke bakdekker
gerestaureerd tot luxe salonboot. Voorheen lag
dit prachtige schip in Amsterdam bij het Amstel
hotel, maar nu is het gelegen in De Beemster en
vaart sinds 2018 onder de vlag van Fort Resort
Beemster. De Q.E.D. heeft een prachtige bar,
moderne keuken, toilet, verwarming, wifi & audioapparatuur met usb en heeft een capaciteit voor
maximaal 35 personen en zittend 20 personen.
Op de Q.E.D. geniet u samen met familie en
vrienden van een bijzondere vaarbeleving tijdens
jullie bruiloft, een borrel, lunch, high tea of diner.
Proef seizoensgebonden gerechten, gemaakt in
de moderne keuken en mooie bijpassende wijnen
aan boord van de Q.E.D. De schipper vaart richting
de hoofdstad Amsterdam of richting het prachtige
Alkmaardermeer.
Heeft u specifieke wensen, laat het ons weten.
Wij denken graag met u mee om er een fantastische gelegenheid van te maken. Met plezier
maken wij een voorstel tijdens een persoonlijke
kennismaking bij ons in het fort.

Huwelijkse voorwaarden
Omzetgarantie
Fort Resort Beemster is een unieke trouwlocatie. Je vindt hier alles ‘onder 1 dak’. Van officiële huwelijksceremonie, de bruidstaart
aansnijden, toosten op het huwelijk, een diner en spetterend feest.
Als de gasten jullie hebben uitgezwaaid, tilt de bruidegom de bruid
zo over de drempel, de bruidssuite in!
In de maanden mei t/m september zijn de vrijdag en de zaterdag
erg populair. Op deze dagen hanteren wij een zgn. ‘omzetgarantie’
exclusief kameromzet. Dat wil zeggen dat de geschatte omzet
op die dagen minimaal € 6.000,- moet zijn. Kom je daar nou niet
aan door een kleiner gezelschap of een ander programma, dan
rekenen wij extra zaalhuur om tot dit bedrag te komen. Uiteraard
kunnen we dit bedrag ook opvullen met b.v. meer hapjes of een
mooie welkomstcocktail.
Huur accommodaties
Zaalhuur is voor exclusief gebruik van de desbetreffende ruimte(behalve voor het Poterne terras). De zaal staat klaar op het tijdstip
dat wij met u zijn overeengekomen, in de gewenste opstelling.
Alles is netjes en schoon, het personeel werkt in herkenbare
personeelskleding . De tafels zijn bekleed met linnen of lopers. Er
staan kaarsen en er zijn verse bloemen. De muziek wordt met u
afgestemd. U mag gebruik maken van ons geluidssysteem (lees
ook: microfoon en beamer). U kunt gebruik van ons presentatie
meubilair (laptop tafeltje en katheder).
Definitief aantal personen
Het definitief aantal personen vernemen wij graag uiterlijk 7 dagen
voor de datum van jullie huwelijk. Het op dat moment opgegeven
aantal personen is bindend voor de eindfactuur.
Op- en afbouwen styling/podium/muziek
In verband met de kwaliteit besluiten we samen met bruidspaar
of ceremoniemeester 24 uur van te voren of de ceremonie binnen
of buiten plaats zal vinden. Voor de ceremoniestyling is minimaal
2,5 uur nodig. Opbouwen is mogelijk via de hoofdingang. Afbouwen
dient tussen 23:00 uur en 8:00 uur altijd via de tunnel te gaan
onder begeleiding van een medewerker van Fort Resort Beemster.
DJ’s en bands zijn verplicht hun installatie aan te sluiten op
de Bose Boxen van Fort Resort Beemster type ‘Showmatch’.
Consumpties van band en/of dj, fotograaf zijn op kosten van het
bruidspaar. Het versieren van de ruimte is mogelijk op de dag zelf
en dient de volgende dag voor 9:00 uur verwijderd te zijn.
Het is niet toegestaan om:
- Te plakken/spijkeren of te schroeven in de ruimten/gebouw.
- Open vuur, wensballonnen, rozenblaadjes, rijst en confetti te
strooien, vuurballonnen, vuurkorven, vuurwerk, rookmachines en
sterretjes e.d. te gebruiken.
- (Geluids)overlast te veroorzaken richting de
omwonenden of hotelgasten. Mochten andere hotelgasten
geluidsoverlast ondervinden en hun kamer niet willen betalen,
behouden wij ons het recht de kamer aan u door te belasten.
- Versterkte muziek luider dan 85 decibel ten gehore te brengen
op het terras tot 20.30 uur ’s avonds. Uiteraard wel achtergrond
muziek.
- In de Fort zaal boven de100 DB ten gehore te brengen.
- Te roken bij de hoofdingang
- Eigen dranken mee te nemen.
- Drugs te gebruiken.

Nekkerweg 24, 1461 LC Zuidoostbeemster 0299 - 682 200 www.fortresortbeemster.nl

