DECEMBER 2014
WINTER OP HET FORT
Het fort maakt zich op voor de winter. De houtvoorraden voor de kachels en vuurkorven zijn
aangevuld. En de glühwein en chocomel staan klaar. We hebben een aantrekkelijk winteraanbod
voor u samengesteld en hopen u te mogen begroeten op ons sfeervolle winterfort!

‘FORTtreffelijk’
Vanaf half december ontvangen wij u graag in
‘Forttreffelijk’, onze nieuwe wijnbelevingsbar in
chambree 20 van de bomvrije kazerne. Hier kunt u
kennis maken met een groot aantal mooie nieuwe
aanwinsten in ons wijnassortiment. Wij werken
samen met ‘Cellar 33°’, een nieuw concept van de
wijnexperts van Cavatappi. Tot maart 2015 bent u op
reservering van harte welkom. Wijnarrangementen
zijn verkrijgbaar vanaf € 17,50 per persoon, inclusief
hapjes. Vanaf maart 2015 is de wijnbar meerdere
dagen per week open voor publiek.
Kijk voor meer informatie over het concept achter Cellar 33° op www.cellar33.nl.

WINTERACTIE: 50% KORTING OP ZAALHUUR
Trouwen, feesten of bedrijfsuitstapje? Maak nu gebruik van onze winteractie!
In januari, februari en maart krijgt u 50% korting op de zaalhuur.
Beleef een onvergetelijke dag op ons winterse fort!

WINTER-BBQ-ARRANGEMENT
Speciaal voor dit seizoen hebben wij een winterarrangement van vier
uur voor u in de aanbieding. Voor € 45,00 per persoon krijgt u een
volledig verzorgde winterbarbecue, inclusief drankjes.
We ontvangen uw gasten met een heerlijk glaasje zelfgemaakte
glühwein of warme chocolademelk en diverse borrelhapjes.
Het menu bestaat uit diverse aardappelgerechten, stamppotten,
salades, stoofpeertjes en vlees, vis en vegetarisch voor op de
barbecue. Na het eten heeft u de tijd om rustig na te genieten met
een glaasje wijn of kopje koffie bij het knetterende houtvuur, buiten
of binnen,
Minimaal 20 personen, bij 35 personen of meer betaalt u geen
zaalhuur.

WINTERSE FORTEVENTS
Wilt u het jaar feestelijk afsluiten, toasten
op het nieuwe jaar of uitkijken naar de
lente? Zoekt u een winteruitje of een
verbindende teambelevenis? Dan bent u
van harte welkom! Op speelse wijze verkent
u het fort én uw samenwerking. Het
programma is fysiek weinig inspannend, dus
iedereen kan meedoen. We hebben twee
arrangementen voor u:
borrelarrangement voor € 46,50
buffetarrangement voor € 56,50.
Het programma: ontvangst met glühwein, warme chocomel en apfelstrudel, winteractiviteiten en
daarna borrel, of borrel plus stamppottenbuffet.

40PLUSPARTY
Kom zaterdag 31 januari lekker dansen en sjansen op het leukste 40Plus Feest van Nederland met de
beste muziek en de leukste mensen. Hippe dertigers zijn ook van harte welkom! Dit keer is de
40PlusParty op het fort. Dixo Balthazar zorgt voor goede muziek van de jaren 70 tot aan de huidige
top40! Het gaat er niet om wie het hipst is of de beste dance moves heeft, maar wel om lekker
dansen en een leuke avond hebben. De DJ’s draaien graag uw verzoekjes en de masseurs naast de
dansvloer zorgen voor soepele spieren.
Kaartjes voor dit feest zijn online te koop voor € 10,00, € 9,00 voor Early Birds en op de avond zelf
aan de deur € 12,50. Meer informatie over de 40plustparty's kun je vinden op:
www.40plusparty.nl/ en www.facebook.com/40PlusParty

THEMADINERS
Op 28 februari zorgt onze keuken weer voor een overheerlijk winters themadiner. Binnenkort meer
informatie op onze website en Facebookpagina.

FORT DIGITAAL
Deze nieuwsbrief verschijnt twee of drie keer per jaar. Wij houden u op de hoogte van de actuele
gebeurtenissen via:
De websites www.fortvechten.nl en http://fortkomttotleven.nl
De Facebookpagina’s Fort Vechten, Kinderfort, Waterliniemuseum en Vormgevers in Hout.

OPENINGSTIJDEN
Tijdens de winter is het fort vrij toegankelijk van dinsdag t/m vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur.
De brasserie is open van woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Voor trouwerijen, feesten en bedrijfsbijeenkomsten zijn wij de hele week open, het hele jaar door.

CONTACT EN BOEKINGEN
Wil je meer informatie over bedrijfsbijeenkomsten, het reserveren van de wijnbar of het vieren van
een feest? Neem dan contact op met Sharon Naber, salesmanager,
Telefoon: 030 65 65 285, email: boekingen@nieuwland.nl

