Er zijn veel bijzondere momenten in je leven waar je bij stil wil staan. Een warm welkom voor
je klantenkring? Je verjaardag vieren met familie en vrienden? Op een bijzondere manier
stilstaan bij het jubileum van een trouwe collega? Het binnenhalen van een belangrijke
order? Met je bedrijf de vakantie inluiden? Belangrijke mijlpalen zoals je huwelijk of een
geboorte? Daar zoek je een bijzondere locatie voor. Waar je kunt vertrouwen op service met
aandacht en authentieke smaken. Maar waar je je vooral kunt concentreren op familie,
vrienden, klanten en relaties. En waar je de tijd vergeet.. Wij helpen je graag om van die
momenten een fijne herinnering te maken.

Geniet van echte gastvrijheid
Afgestemd op uw wensen geven we u graag het unieke Fortvier
gevoel tijdens uw verblijf. Even lekker de tijd vergeten
Echte gastvrijheid en aandacht voor de gast, iedere keer weer. We
zijn trots op dé plek in Arnhem die verrast en waar u kunt genieten!

Proef authentieke smaken
Lokaal, eerlijk en met aandacht. Daar houden we van bij FortVier.
Geen fratsen, maar pure smaken met een beleving. Onze chef-kok en
zijn team selecteerden de beste ambachtelijke producten uit de nabije
regio, gecombineerd met smaakinvloeden van over de hele wereld.

Lekker de tijd vergeten
Ons prachtige restaurant gelegen aan het prachtige water van de
laakoever is sfeervol, informeel en modern. Geniet van alle rust terwijl
je geniet van het rustgevende uitzicht en de natuur die daar bij hoort.
Of je nou komt genieten van een kop koffie, een uitgebreid diner met
wijn arrangement of van een zakelijk evenement, alle mogelijkheden
zijn er.

De onderstaande inhoudsopgave is interactief. Klik rechts op de knoppen met pijl om direct naar de
juiste pagina te gaan! Via de home knoppen bovenin iedere pagina kun je gemakkelijk weer terug
naar deze inhoudsopgave.
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Lokaal, eerlijk en met aandacht. Daar houden we van bij FortVier.
Geen fratsen, maar pure smaken met een beleving. Onze chef en zijn
team selecteerden de beste ambachtelijke producten uit de nabije
regio, gecombineerd met smaakinvloeden van over de hele wereld.
Ga met ons mee op een culinaire reis, dichtbij huis.

Meer weten? Mail naar info@fortvier.nl

A La Carte Lunch
Tot 15 personen
Geniet van onze a la carte lunch kaart en laat u mee nemen met de mooiste smaken uit onze keuken.
Producten die met liefde zijn geselecteerd en passen bij het seizoen. Geserveerd op desembrood of
een Turkse pide van bakkerij Erciyes uit de Steenstraat in Arnhem.

FortVier Pide Proeverij
€16.50 - Vanaf 10 t/m 100 personen
Soep van het seizoen
Versgebakken ¼ Arnhemse pide belegt met vlees
Versgebakken ¼ Arnhemse pide belegt met vis
Versgebakken ¼ Arnhemse pide vegetarische belegt
Versgebakken ¼ Arnhemse pide veganistische belegt

FortVier Lunch Proeverij
Vanaf 1 t/m 50 personen
Zin om uitgebreid te lunchen en de smaken van FortVier te ontdekken? Kies dan voor onze proeverij. Hierin proef je
de keuken van FortVier en laat je je verrassen door de chef. De gerechten worden geserveerd in het formaat van een
tussengerecht. Deze worden standaard geserveerd met een pide van bakkerij Erciyes uit de Steenstraat in Arnhem,
Spaanse Elizondo Olijfolie en Engels Maldon Zeezout.
2 gangen proeverij €23,00
2 gerechten met invloeden vanuit de Betuwe
3 gangen proeverij €31,50
3 gerechten met invloeden vanuit de Betuwe

Wijnarrangement
Bij de proeverij hebben wij een selectie gemaakt van heerlijke nieuwe en oude wereldwijnen die een fijne
toevoeging zijn op de smaken van de gerechten.
2 gangen wijn arrangement €13,00
Selectie van twee bijpassende wijnen bij de proeverij
3 gangen wijn arrangement €19,00
Selectie van drie bijpassende wijnen en één port bij de proeverij

Lokaal, eerlijk en met aandacht. Daar houden we van bij FortVier.
Geen fratsen, maar pure smaken met een beleving. Onze chef en zijn
team selecteerden de beste ambachtelijke producten uit de nabije
regio, gecombineerd met smaakinvloeden van over de hele wereld.
Ga met ons mee op een culinaire reis, dichtbij huis.

Meer weten? Mail naar info@fortvier.nl

A La Carte Diner
Tot 12 personen
FortVier staat voor bijzondere gerechten in het formaat van een tussengerecht die samen een heerlijke proeverij vormen.
Je kunt jouw diner naar eigen smaak en aantal gangen invullen. Proef en geniet voor jezelf of deel voor de ultieme
smaakbeleving met je tafelgenoten.

FortVier Proeverij
Vanaf 1 t/m 50 personen
Wil je culinair verrast worden door onze chef? Met de vier gangen proeverij maken wij een selectie uit de gerechten
van onze kaart en/of nieuwe ontwikkelingen uit de keuken. Een reis door de Betuwe heen. Deze wordt standaard
geserveerd met een pide van bakkerij Erciyes uit de Steenstraat in Arnhem, Spaanse Elizondo Olijfolie en Engels
Maldon Zeezout. Onze gerechten worden in het formaat van een tussengerecht geserveerd, hierbij houden wij graag
rekening met eventuele uitzonderingen of dieetwensen.
4 gangen proeverij €42,50
Drie gerechten afsluitend met een zoet dessert
5 gangen proeverij €56,50
Drie gerechten gevolgd door een selectie van vijf Nederlandse kazen afsluitend met een zoet dessert
5 gangen proeverij deluxe €69,50
Startend met een oester en een glas cava gevolgd door drie gerechten, vijf Nederlandse kazen afsluitend met een
zoet dessert

Wijnarrangement
Bij de proeverij hebben wij een selectie gemaakt van heerlijke nieuwe en oude wereldwijnen die een fijne toevoeging
zijn op de smaken van onze gerechten.
4 gangen wijn arrangement €27,50
Selectie van vier bijpassende wijnen bij de proeverij
5 gangen wijn arrangement €36,50
Selectie van vier bijpassende wijnen en één port bij de proeverij
5 gangen wijn arrangement deluxe €42,50
Selectie van vier bijpassende wijnen en één port bij de proeverij met als afsluiting een FortVier digestief bij de koffie

Diner 3 gangen menu
Vanaf 30 tot 100 personen
Bent u bezig met het organiseren van een bedrijfsdiner of wilt u met een groot gezelschap genieten van de smaken
van Fortvier, dan is ons 3 gangen menu perfect voor u. We starten met een pide van bakkerij Erciyes uit de
Steenstraat in Arnhem gevold door een voorgerecht, hoofdgerecht met friet & little gem en afsluitend een dessert
serveren voor €34,50.

Maak jouw borrel compleet en voeg de heerlijke
smaken van FortVier toe. Kies van de borrelkaart of
maak een keuze uit onderstaande borrelarrangementen.
Uiteraard is er een mogelijkheid voor maatwerk. We
gaan graag met je in gesprek!

Meer weten? Mail naar info@fortvier.nl

Borrelarrangement A
€13,5 - Vanaf 15 personen
Één bitterballen van de beterlevenkoeien uit Aerdt
Één crostini met serranoham
Één crostini met gerookte zalm
Één crostini met brie
Één vegetarische kokos curry bitterbal

Borrelarrangement B
€17,5 - Vanaf 15 personen
Twee bitterballen van de beterlevenkoeien uit Aerdt
Één crostini met serranoham
Één crostini met gerookte zalm
Één crostini met brie
Één rendang van Arnhem Angus / limoenbladmayonaise / taugé / pinda

Borrelarrangement C
€21,5 - Vanaf 15 personen
Drie bitterballen van de beterlevenkoeien uit Aerdt
Één crostini met gerookte zalm
Één crostini met steaktartaar, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
Één crostini met Pata Negra
Één rendang van het Arnhem Angus/ limoenbladmayonaise / taugé / pinda

Borrelarrangement D
€27,.5 - Vanaf 15 personen
Drie bitterballen van de beterlevenkoeien uit Aerdt
Één oester, Zeeuwse creuse van oesterij Yerseke
Één crostini met gerookte zalm
Één crostini met steaktartaar, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
Één charcuterie
Twee Vegetarische kokos curry bitterballen
Één rendang van het Arnhem Angus/ limoenbladmayonaise / taugé / pinda

Kinderborrelarrangement
€13,5 - Vanaf 15 personen
Twee warme mini snacks
Groente cocktail
Vers gebakken friet met mayonaise

Divers, uitgebreid, verrassend en uitdagend. Met deze gedachten
hebben wij onze drankenkaart voor je samengesteld. Veel producten zijn
afkomstig uit Nederland en hebben een bijzonder verhaal. In
samenwerking met diverse Nederlandse leveranciers willen wij je
nieuwe smaken laten proeven. Wij adviseren je graag over de
smaakcombinaties! Al jullie dranken op basis van nacalculatie om
genieten van het gemak van een drankarrangement?
Jij mag het zeggen.

Meer weten? Mail naar info@fortvier.nl

Drank op basis van nacalculatie
Divers, uitgebreid, verrassend en uitdagend. Met deze gedachten hebben wij onze drankenkaart voor je samengesteld.
Veel producten zijn afkomstig uit Nederland en hebben een bijzonder verhaal. In samenwerking met diverse
Nederlandse leveranciers willen wij je nieuwe smaken laten proeven en adviseren wij je graag op het gebied van
smaakcombinaties.

Drankarrangement A
2 uur €18,- | 3 uur €25,- | 4 uur €30,- | Vanaf 15 personen
Alle frisdranken & non-alcoholische koffies
Brand pils & FortVier Hoppy Blond
Le petit pont / Vermentino, Sauvignon Blanc, Chardonnay / Frankrijk
Nekeas Tinto / Merlot, Tempranillo / Spanje
I Castelli / Pinot Grigio Blush / Spanje

Drankarrangement B
2 uur €25,- | 3 uur €34,- | 4 uur €41,- | Vanaf 15 personen
Één glas cava bij ontvangst
Alle frisdranken
Alle non-alcoholische koffies
Alle bieren van de tap
Le petit pont / Vermentino, Sauvignon Blanc, Chardonnay / Frankrijk
Nekeas Tinto / Merlot, Tempranillo / Spanje
Castelli / Pinot Grigio Blush / Spanje

Drankarrangement C
2 uur €41- | 3 uur €56,- | 4 uur €68,- | Vanaf 15 personen
Glas cava bij ontvangst
Alle frisdranken
Alle soorten koffies
Alle bieren van de tap en op fles
Één Witte / Rode / Rose wijn op basis van de eerder gemaakte keuze gast
Onbeperkt twee FortVier Cocktails
Onbeperkt twee FortVier Gin & Tonics

Op zoek naar een speciale ervaring samen met de mensen die je lief
hebt? Dan ben je bij FortVier aan het juiste adres. Geniet van een
heerlijke High-Tea of verwen je zelf met een High-Wine, Bier of
Cocktail. Ervaar smaken zoals je ze nog nooit hebt ervaren.

Meer weten? Mail naar info@fortvier.nl

High-Tea
€23,50 - Vanaf 2 t/m 25 personen
Wil je de volgende keer weer iets bijzonders, maar anders dan een lunch of diner? Reserveer dan onze high tea! Bij de
high tea wordt onbeperkt thee met onder andere sinaasappel, gember, kaneel en zoethout geserveerd.
De high tea bevat:
Drie vers gebakken pides van bakkerij Erciyes uit de Steenstraat in Arnhem belegd met vis, vlees en vegetarisch
Één saucijzenbroodje
Één garnalenkroket met aioli
Één quiche
Één mini croissant met jam
Één citroentaartje
Diverse macarons
Diverse bonbon van BonTom
Scones met jam
Één brownie
Één Boterkoek

High-Wine
€39,50 - Vanaf 2 t/m 25 personen
Laat ons je mee nemen op een reis door de wereld heen met verschillende wijn spijs combinaties
Ontvangst met cava en een specialiteit uit de Betuwe
Drie seizoensgebonden smaken met inspiratie van dat moment
Drie nieuwe en oude wereldwijnen speciaal geselecteerd en passend bij de smaken uit onze keuken

High-Beer
€39,50 - Vanaf 2 t/m 25 personen
Benieuwd naar de mogelijkheden om bier met eten te combineren? Proef 6 bijzondere nederlandse speciaalbieren in
combinatie met smaken uit de keuken van FortVier
Zes heerlijke Nederlandse speciaal bieren, opgebouwd in smaken en exclusief verkregen vanuit de brouwers en
niet makkelijk te vinden in andere horeca of retail. Elke ronde een nieuwe smaak en ander verhaal

High-Cocktail
€45,00 - Vanaf 2 t/m 6 personen
Samen met je vrienden al eens aan de bar willen genieten van heerlijke FortVier cocktails? Wij maken een selectie
van vier cocktails, nemen je mee in het bereidingsproces en wellicht kan je er zelf ook één gaan maken? Neem plaats,
neem de tijd en geniet.

Host bij Fortvier uw bijeenkomsten, zakelijke lunch, diners of borrels,
klantendagen, seminars en meer. Jij mag het zeggen. Met 100 eigen
parkeerplekken, alle digitale voorzieningen en een goede aansluiting
aan de A50 is FortVier de ideale locatie om gasten vanuit het hele
land te ontvangen.
Bekijk de bovenstaande arrangementen in deze banqueting of neem
contact met ons op zodat we je zakelijke bijeenkomst samen tot een
succes kunnen maken!

Meer weten? Mail naar info@fortvier.nl

Vier bij Fortvier uw verjaardag, huwelijk, jubileum, babyshower en meer.
De bijzondere dagen in je leven wil je vieren met mensen die je lief zijn.
Op een plek die ruimte geeft en bijzonder is. FortVier biedt zo’n plek: aan
en op het water met een schitterend uitzicht. We helpen je graag om
deze momenten onvergetelijk te maken. Bekijk de banqueting voor de
verschillende mogelijkheden of neem contact met ons op. We gaan
graag in gesprek om jouw feest zo persoonlijk mogelijk te maken!

Meer weten? Mail naar info@fortvier.nl

Een bijzonder gedeelte in het restaurant die doormiddel van een glazen pui
afgescheiden kan worden van het restaurant. Geniet van alle privacy met
een prachtig uitzicht en alle gemakken die onze laakoever je te bieden heeft.
Deze ruimte is geschikt voor gezelschappen tussen de 40 en 130 personen.
Zakelijke bijeenkomsten, het vieren van bijzondere momenten, een huwelijk
of andere speciale momenten. Jij mag het zeggen!

Meer weten? Mail naar info@fortvier.nl

ZAKELIJKE BIJEENKOMSTEN
Behoefte om een een gezeldschap een meeting of een
netwerkbijeenkomst te organiseren dan is de laakoever hier erg
geschikt voor. Door veel natuurlijk licht, prachtig uitzicht en alle digitale
voorzieningen kom je niks te kort. Er zijn meer dan voldoende
parkeergelegenheden beschikbaar en de a50 is op steenworp afstand

VIEREN
Een onvergetelijk moment creëren met de mensen die je lief hebt is
mogelijk in de laakoever.Of je nou je verjaardag wilt vieren, een jubileum of
een andere bijzondere gebeurtenis.. De laakoever bied verschillende
mogelijkheden om dit moment volledig naar eigen wens in te vullen.

LUNCHEN & DINEREN
Ben je met een groot gezelschap en wil je graag in alle privacy genieten
van de heerlijke smaken van FortVier dan is de laakoever daar geschikt
voor. Je hebt de mogelijkheid om zelf een tafel indeling te maken, eigen
muziek af te spelen en zonder het geluid van andere gasten te genieten
van je verblijf van FortVier.

HUWELIJK
Wil jij je partner het ja woord geven terwijl jullie omringt zijn door de
prachtige natuur of ben je meer opzoek naar een locatie voor
fantastische feest na de ceremonie? De laakoever bied meerdere
mogelijkheden om deze dag onvergetelijk te maken. Wij gaan dan ook
graag we met jullie in gesprek om jullie wensen bij ons mogelijkheden
aan te laten aansluiten. .

Meer weten? Mail naar info@fortvier.nl

LAAKOEVER

Om gebruik te maken van onze gehele laakoever rekenen wij een minimale besteding per dag deel.
Dit bedrag wordt minimaal in rekening gebracht. Alle afgenomen diensten zullen hier van in
mindering worden gebracht. Zit je boven dit bedrag dan zal het geen zaalhuur worden gerekend. Zit
je onder dit bedrag dan zal het restant, afhankelijk van welke dag aangevuld worden onderstaande
bedragen.
Woensdag/Donderdag Middag
Woensdag/Donderdag Avond

€700,€990,-

Vrijdag/zaterdag middag
Vrijdag/zaterdag avond

€1250,€2500,-

Zondag middag
Zondag avond

€1150,€1750,-

WIJZIGEN AANTAL PERSONEN

U kunt tot 24 uur van te voren kosteloos het aantal personen van uw reservering wijzigen. Indien u
op de dag zelf het aantal wijzigt dan heeft u een speling van 10%.

ANNULEREN VAN RESERVERINGEN

Voor het annuleren van een reservering gelden de algemene voorwaarde van de KHN.
Deze zijn HIER te vinden.

BETALINGSINFORMATIE

Indien u op rekening wilt betalen, ontvangen wij de volledige NAW factuurgegevens graag
voorafgaand aan de reservering. Indien het bedrag minder dan €300,- bedraagt zijn wij genoodzaakt
om €7,50 administratiekosten in rekening te brengen. Anders dient de rekening na het bezoek
voldaan te. Dit is enkel mogelijk per pin.

APART BETALEN
Om de snelheid van onze service te kunnen garanderen is het enkel mogelijk om tot 8 personen
apart te betalen. Gezeldschappen boven 8 personen zullen de rekening in één keer moeten voldoen.

KAASMAKERIJ DE KONING UIT ZEVENAAR
Boerderij Köning is gelegen in de Liemers, een vruchtbare streek
tussen de Rijn en de IJssel. Ze werken er met veel plezier, op het land
en met de dieren. Een klein deel van de melk verwerken ze in eigen
kaasmakerij tot bijzondere kaasjes. Door rauwmelks te werken en met
veel geduld, komen de smaken perfect tot hun recht.

FORTVIER HOPPY BLOND
In samenwerking met brouwerij CC uit Arnhem hebben wij een eigen
speciaal bier gebrouwen. Een verrassend blond bier van 6%. Frisse en
hoppige aroma's en heerlijk doordringbaars. Genieten op het terras of
voor en na het diner. Kom 'lekker de tijd vergeten' met ons eigen huisbier
de FortVier hoppy blond.

OREGIONAL STREEK PRODUCTEN UIT NIJMEGEN
Waarom zouden we voedsel van ver halen als het in onze mooie regio volop
vers verkrijgbaar is? En wat als we dat dan ook nog dagelijks snel kunnen
leveren, met persoonlijke aandacht en tegen eerlijke prijzen, dan hebben we met
elkaar een unieke ketensamenwerking gerealiseerd. Vers van het boerenland
naar de regionale klant; dat is het motto van Oregional. Onze boeren hebben
hun trots voor de regio, kennis, kunde en liefde voor duurzaamheid en
smaakvolle producten samengebracht in de coöperatie Oregional.

ZALMROKERIJ DOORNIK UIT BEMMEL
In zijn schuur op het Betuwse Landgoed Doornik rookt Jeen Cnossen in
een ambachtelijk proces van bijna veertig uur fantastisch mooie Noorse
zalmen. Het hele proces van pekelen, spoelen, drogen, roken, nadrogen
en verpakken gebeurt nog met de hand, puur ambacht en met passie.

Meer weten? Mail naar info@fortvier.nl

Info@fortvier.nl
Laakoever 401, 6846MX Arnhem
026 30 50 015
www.fortvier.nl

Klik hier

