FORT RESORT BEEMSTER

Bijzonder samenzijn op een Werelderfgoed

Welkom bij Fort Resort Beemster. De sfeer,
uitstraling, expertise én exclusiviteit maken van
uw bijeenkomst een onvergetelijke tijd. 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.
De Fort zaal is licht, ruim en bijzonder door de
authentieke fort muur en moderne kroonluchter. Deze multifunctionele zaal grenst aan het
terras en is geschikt voor vergaderingen,
bedrijfsfeesten, evenementen, bruiloften &
diners. De Poterne kamer is gelegen in het
middenschip van het fort en is geschikt voor
kleinere gezelschappen of als sub ruimte. Het
Poterne terras ligt tussen de Fort dijken en met
mooi weer hangt hier een fantastische sfeer.
Compleet met buitenkeuken, loungebanken,
bedouin tent, haardvuren en bar.
Chef kok Paul de Graaf en zijn team werken
ambachtelijk, met veel passie, de mooiste
ingrediënten en producten uit de streek en van
het seizoen. Voor elk evenement de heerlijkste
gerechten die uitnodigen om van te genieten.
Van luxe gastronomisch diner tot gezellige
barbecue.
Heeft u andere wensen dan beschreven in onze
brochure, laat het ons weten. Met plezier maken
wij een persoonlijk voorstel voor u. Graag
nodigen wij u uit voor een persoonlijke
rondleiding door ons prachtige fort.
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Chef-kok Paul de Graaf en zijn team laten u en uw
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
High Tea		
Walking dinner
Fort grill (incl. dessert)
Fort luxe buffet

€ 29,50 p.p.
€ 39,- p.p.
€ 49,- p.p.
€ 59,- p.p.
€ 69,- p.p.
€ 24,50 p.p. v.a. 8 pers
€ 45,- p.p. v.a. 25 pers
€ 37,50 p.p. v.a. 25 pers
€ 40,- p.p. v.a. 25 pers

Amusehapje		
Luxe hapje 		

€ 3,50 per hapje
€ 1,75 per hapje

Late night snack
		
Petit fours 		
Fort noten mix
Zoute koekjes
Brownie/gebak
Crudité met dip

bijv. canapé met zalm

€ 4,00 p.p. (v.a.)

bijv. Beemster kaasbroodje

€ 3,50 p.p. (v.a.)
€ 4,25 per schaaltje
€ 3,75 per schaaltje
€ 2,50 p.p. v.a.
€ 4,75 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.
binnenlands gedestileerd hollandsplateau: brand
bier van de tap,huiswijnen, fris, plat en bruisend
water, vruchtensappen, vieux, jonge jenever &
bessen jenever
Koffie en thee op aanvraag
Afkoopdranken 4,5 uur
€ 49,50 p.p. inclusief
buitenlands gedestilleerd; Amaretto, Bacardi
Rum, Bailey’s. Cointreau, Gordon’s Gin, Johnnie
Walker Red Label, Licor’43, Malibu, Smirnoff
Wodka, Tia Maria. Mochten jullie een speciaal
verzoek hebben voor een merk worden aangebroken flessen doorbelast.
Tevens is het mogelijk dranken op basis van
nacalculatie te factureren.
Huis aperitief
Moscato d’Asti
Prosecco
Champagne v.a.

€ 7,50 per glas
€ 6,90 per glas
€ 6,90 per glas
€ 11,75 per glas

Werelderfgoed De Beemster is een landelijke
omgeving die zich perfect leent voor allerlei
activiteiten. Zo kunt u een unieke tour maken
met authentieke volkswagen eendjes door de
Beemster & omgeving. Een fiets of wandeltocht, een golfclinic om de hoek bij de golfbaan,
een yoga workshop op het dak van het fort, een
Italiaanse kookworkshop volgen bij het bekende
restaurant Mario in Neck of bij mooi weer een
vaartocht met onze Q.E.D., een luxe salonboot.
De mogelijkheden zijn eindeloos wij denken graag
met u mee en kunnen dit ook voor u reserveren.

Ducktrail
Golf clinic
Kookstudio Mario
Zeilen
Muziek/DJ
Muziek
Styling 		
Elektrische
Scootertocht
		

ducktrail.nl
golfbaanbeemster.nl
restaurantmario.nl
gouwzee.eu
dj-show.nl
marshamusic.nl
whiteweddings.nl
Ontdek de Beemster
35,- p.p. 3 uur
55,- p.p. 5 uur

BEEMSTER BUSINESS
Vergaderen in de Fort zaal of Poterne kamer.
Ontvangst met koffie, thee, bronwater, huisgemaakt pepermunt & Beemster appels. Koffie
break met sugar ‘fort’ the brain. Lunch in het
Poterne met huisgemaakte seizoens soep uit
tumbler en belegde broodjes met sapjes &
zuivel. In de middag een powerbreak met
groene smoothie, fort notenmix en bouillion.
V.A. 49,50 p.p.
BEEMSTER BUSINESS | HALVE DAG
Vergaderen in de Fort zaal of Poterne kamer.
Ontvangst met koffie, thee, bronwater, huisgemaakt pepermunt & Beemster appels. Koffie
break met sugar ‘fort’ the brain. Lunch in het
Poterne met huisgemaakte seizoens soep uit
tumbler en belegde broodjes met sapjes &
zuivel. V.A 34,50 p.p.
BEEMSTER BELEVEN
Vergaderen in de Fort zaal of Poterne kamer.
Ontvangst met koffie, thee, bronwater, huisgemaakt pepermunt & Beemster appels. Koffie
break met sugar ‘fort’ the brain. Lunch in het
Poterne met huisgemaakte seizoens soep uit
tumbler en belegde broodjes met sapjes &
zuivel. Op tijdstip naar keuze een fietstocht door
de mooie Beemster. In de middag een powerbreak met groene smoothie, fort notenmix en
bouillion. V.A. 63,50 p.p.
BEEMSTER INSPIREREND
Vergaderen in de Fort zaal of Poterne kamer.
Ontvangst met koffie, thee, bronwater, huisgemaakt pepermunt & Beemster appels. Koffie
break met sugar fort the brain. Lunch in het
Poterne met huisgemaakte seizoens soep uit
tumbler en belegde broodjes met sapjes &
zuivel. Op tijdstip naar keuze een yoga sessie in
de shala of bij mooi weer op het dak met
panoramisch uitzicht over de Beemster. In de
middag een powerbreak met groene smoothie,
fort notenmix en bouillion. V.A. 65,50 p.p.
Arrangementen zijn v.a. 8 personen inclusief zaalhuur,
audiovisuele apparatuur & flipover.

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 32 personen en zittend 22 personen.
Op de Q.E.D. geniet u samen met vrienden,
relaties, collega’s of familie van een bijzondere
vaarbeleving tijdens 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.

De twaalf voormalige manschapslokalen, waar
vroeger soldaten zaten, zijn omgetoverd tot
prachtige kamers & suites. Tien luxe kamers en
twee suites in het fort en in de authentieke fortwachterswoning zijn vier luxe kamers.
Ma t/m don Vrij t/m zon
Luxe kamer
€ 165,€ 215,Fortwoning
€ 165,€ 215,Suite
€ 240,€ 290,o.b.v. twee personen inclusief ontbijt
Ma t/m don Vrij t/m zon
Luxe kamer
€ 145,€ 187,50
Fortwoning
€ 145,€ 187,50
Suite
€ 220,€ 262,50
o.b.v. één persoon inclusief ontbijt
Prijzen zijn exclusief wellness toegang en onder
voorbehoud van wijzigingen. Tijdens feestdagen
en vakanties geldt het weekendtarief.

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 of kandelaars 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**

zo t/m woe
€ 750,€ 250,€ 2000,€ 250,€ 350,€ 2.000,-

don t/m za

€ 1050,€ 350,€ 3.500,€ 350,€ 550,€ 3.500,-

* 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.
Bij vergaderarrangementen, lunch of diner
wordt geen zaalhuur berekend.

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

