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HISTORISCH

FORT ALTENA

Het verdedigingswerk Fort Altena is in
1847 gebouwd. Het maakte deel uit van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie lopend van de voormalige Zuiderzee bij
Muiden tot de Biesbosch. Deze moest het
rijke westen van Nederland beschermen tegen
invallen van buitenlandse legers. Zoals
de naam waterlinie al aangeeft, speelde
water een centrale rol in de werking van het
verdedigingssysteem.
In
tijden
van
oorlog of oorlogsdreiging werd over de lengte
van de linie (ongeveer 85 kilometer) een 3-5
kilometer brede strook onder water gezet
(geïnundeerd).

een
kazerne
opgetrokken.
Tevens
werden er vier remises gebouwd, waarin het
geschut en de munitie werden opgeslagen.
De introductie van de brisantgranaat in 1885
maakte de gemetselde forten achterhaald.
Deze explosieve projectielen dwongen ook
tot nieuwe verdedigingstactieken. In plaats van
het geschut te bundelen op forten moest het
juist worden verspreid. Er werd besloten de forten niet weer te verbeteren. In plaats daarvan
werd gekozen voor de ontwikkeling van een
mobiel leger. In 1951 verloor Fort Altena (net als
de meeste forten van de Nieuwe Hollandse
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VO O R D E KI D S:
Vraag naar onze
KLEURPLATEN

BEMACHTIGT 2E PLAATS!

Waterlinie) haar status van verdedigingswerk.

Als gevolg van de ontwikkeling van de
militaire techniek en tactiek werden in de
periode 1870-1886 de forten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie verbeterd, en
werden nieuwe forten aan de linie toegevoegd. Ook Fort Altena werd versterkt (18781880). Het torenfort werd uitgebreid tot een
bastion; aan weerszijden van de toren werd

NIEUW

OPENINGSTIJDEN

BRASSERIE NU OOK 'S AVONDS GEOPEND

Probeer nu onze geheel vernieuwde menukaart!
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ONLINE ?

www.fortaltena.nl

Lees de special

@fortaltena

met onze kok

@FortAltena

Jean-Paul!

WiFi- Password

Fort1847

www.brabantslandschap.nl

RONDLEIDING?!
Onze bevlogen gidsen leiden u graag

WIST JE DAT??

JE OOK ONS MUSEUM ELKE DAG KUNT BEZOEKEN?

In het Torenfort zijn de prachtige verhalen, objecten en beeldmaterialen tentoongesteld.

elke zondag GRATIS om 11:00, 13:00

en 15:00 uur rond over het terrein, door

onze bunkers, gebouwen en
kazernes. Graag reserveren.

Een

FORMULE 1 race rijden?!

Lees ons artikel op
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TALK OF THE TOWN: B A K K E R I J V E R B A
Bij Fort Altena werken we graag met lokale ondernemers. Zo ook met Bakkerij Verba. Wij spraken

met de eigenaar van deze ambachtelijke bakkerij
die al sinds 1959 bestaat; Christiaan van der Vegt.

Toen ik de winkel van mijn vader in 2005 overnam
zijn we een nieuwe richting ingeslagen. Dit deden
we op het gebied van onderscheidende producten, een verbeterde kwaliteit en lokaliteit. Dit was
niet makkelijk in het begin. We moesten de juiste
mensen vinden en flink investeren in onze, toch
wel ietwat verouderde, bakkerij. Door een goede
investering hebben wij onze bakkerijen een nieuwe
uitstraling gegeven die meer van deze tijd is. Een
spiksplinternieuw interieur en nieuwe machines
waardoor wij een hoger kwaliteitsniveau behaalden.
Zo zijn we stap voor stap de goede richting
opgegaan. Onlangs hebben wij ook meegedaan

Verjaardag of feestje te vieren?
Fort Altena biedt voldoende ruimte en ontzorgd graag
van A tot Z! Neem vrijblijvend contact met ons op en
vraag naar de mogelijkheden.

SUDOKU

met de wedstrijd van het lekkerste worstenbroodje. Tijdens deze wedstrijd zijn wij de
beste van Brabant geworden! Een mooier
compliment kun je als bakker in Brabant niet
krijgen. Dit zijn allemaal dingen die mij en de
medewerkers prikkelen om de beste versie
van onszelf te worden als bakker. We hebben bakkerijen in Sleeuwijk, Rijswijk, Brakel en
daarnaast hebben we ook een leuke webshop
die het erg goed doet!

“Passie en ambacht zijn voor ons echt de keywoorden.” En daarom vinden wij het ook zo
leuk om bij Fort Altena te leveren! We doen
mee als Team Verba, iedereen binnen ons
team is belangrijk en iedereen doet mee en
daar ben ik trots op!
Bakkerij Verba,
Nieuwe Es 159, 4254 AW te Sleeuwijk

Trouwen bij... Fort Altena?!

Jullie mooiste dag vieren op een prachtige locatie?
Fort Altena biedt alle ruimte, kennis en uitmuntende service om jullie huwelijk vorm te geven zoals
gedroomd. Dat is het allerbelangrijkste; dat deze dag
precies is zoals jullie willen. En daar helpen onze
experts je voor en tijdens je grote dag heel graag
mee! Op het buitenterrein zijn vele prachtige plekjes waar de ceremonie plaats kan vinden of waar je
een sprookjesachtige dinersetting kunt creëren! Het
Fort heeft immers maar liefst 8 hectare grond. We
werken altijd een goed- en slecht weer scenario uit,
zodat we nooit voor verrassingen komen te staan.
Naast het buitenterrein zijn er ook verschillende
binnenruimtes welke we graag aan je laten zien.
Naast de locatie regelen we natuurlijk alles eromheen met alle liefde. Van de bruidstaart tot het diner
en de feestavond. Wij hebben alle expertise in huis
om deze bijzondere dag van A tot Z voor je te verwezenlijken.. Welk concept, sfeer en ambiance ook

gewenst is, alles is met ons te bespreken. Van een
mooie, klassieke uitstraling met wit gedekte tafels,
tot een waar festival met foodtrucks; de mogelijkheden zijn eindeloos! Nieuwsgierig geworden? Kijk
voor meer inspiratie op onze website en neem
vrijblijvend contact met ons op en wij gaan met veel
plezier voor jullie aan de slag!

IN GESPREK MET...
Naam: Bart Pörtzgen
Beroep: Boswachter Brabants Lanschap

Fort Altena ligt in het prachtige Brabants Landschap. Natuurlijk heb je in elk natuurgebied ook een boswachter
die alle ins- en outs weet en alles in de gaten houdt.
Bart Pörtzgen is 36 jaar oud en al 14 jaar boswachter bij
het Landschap van Heusden, Altena en Breda. Wij spraken
met hem.
Waarom ben je boswachter geworden?
‘Toen ik 7 jaar oud was zag ik een man in groene kleren
en een jeep aan het werk in het bos, sindsdien wist ik; dit
wil ik later ook gaan doen.’
Wij zijn natuurlijk reuze benieuwd; wat is het meest spannende dat je in de carrière hebt meegemaakt?
‘Toen ik net was begonnen met werken bij Brabants
Landschap organiseerden wij bij Fort Altena de ‘Week
van het Landschap’. Ik mocht als boswachter de boel in
goede banen leiden en sloot aan het eind van de dag
ook alle remises af. Op een zondag sloot ik achterin het
terrein de D-remise af. Ik riep naar binnen om te checken of er nog iemand was, maar kreeg geen reactie.
Voor mij dus het teken om de boel op slot te draaien.
Even ter info; deze remise is vroeger gebruikt om NSB’ers
gevangen te houden.
Toevallig waren mijn ouders
op het terrein om eens te zien waar ik werkzaam was.

“Passie en
ambacht
zijn voor
ons echt de
keywoorden.”

WIST JE DAT?!

Wil jij Bart nu volgen?
Kijk eens op zijn socials:

...op het terrein van Fort Altena een
hele Fazanten familie woont? Samen scharrelen ze de hele dag heerlijk rond over 8
hectare grond dat het Fort rijk is!

@BartBoswachter
@bartboswachter
BartBoswachter
Natuurfotografie

Zij hoorden geroep uit de D-remise komen en wat bleek? Ik
had gewoon een groep mensen opgesloten! Wat een geluk
dat mijn ouders op bezoek waren, want in deze bunkers heb je
geen bereik met je telefoon!’

A LT E N A
ZO M E R SP E L E N

GRATIS!
VOOR JONG EN OUD

Wat voor gevoel maakt Fort Altena bij jou los?
‘Fantastische plek, mooie herinneringen aan, ik ben hier namelijk ook getrouwd. Het blijft bijzonder om hier te mogen komen.
Door de historie op deze plek bijna een beetje magisch…’

5 gave spellen op het terrein

Wat wil jij meegeven als Boswachter aan alle bezoekers van
Fort Altena?
‘Geniet van de bijzondere cultuurhistorie, die hand in hand
gaat met natuur en beleving. Deze natuurpoort is straks
internationaal bekend als UNESCO Werelderfgoed en met
een heerlijke lunch op het terras is dat extra genieten!’.

Haal jouw spelboek en scorekaart

van Fort Altena. Met wie ga jij
allemaal de strijd aan?!
op bij onze Brasserie!
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uw zakelijke Kerstevent

organiseren bij Fort Altena!

IN GESPREK MET...
Naam: Jean-Paul
Beroep: Kok Brasserie Fort Altena
Wie is de kok van het Fort, wat is zijn
favoriete gerecht en hoe ontstaan de
gerechten op de menukaart? Wij
vroegen het aan de kok van de
brasserie; Jean Paul!
‘Het is allemaal begonnen in de stad Den
Bosch waar ik op mijn 16e ben gestart als
afwasser. Door mijn ervaring en passie
ben ik doorgegroeid tot kok.’

Kerst… dat is toch wel één van de
meest sfeervolle en gezelligste tijden van het jaar. Op het Fort kijken
wij er in ieder geval elk jaar weer
enorm naar uit. Het is hét moment
om je personeel en relaties weer te
bedanken voor het afgelopen jaar
en een feestelijke afsluiter te
organiseren.
Het
duurt
dan
nog wel even, maar in deze tijd
beginnen we toch alweer aan de
voorbereidingen.
Onze
locatie
toveren we om tot een heel fijne plek
waar de kerstsfeer écht voelbaar is.

We hebben zelfs een gave icebar,
waar we de glühwein en chocolademelk met slagroom uit serveren.
En niet te vergeten, plaatsen wij
natuurlijk héél veel kerstbomen!
Een kerstfeest te vieren jouw
personeel of relaties? Dat kan bij
ons! Deze kerstsetting laten wij een
langere tijd staan, waardoor we een
mooi aanbod kunnen doen om dit
concept op jouw kerstevent te realiseren.

In de maand december zetten we een
gave stretchtent neer, tegen de luifel van Loods K. Door middel van
karakteristieke, houten kersthuisjes
en statafels, loungesetjes met zachte schapenvachten, vuurkorven en
sfeervolle verlichting krijgt Fort
Altena
een
fijne
ambiance.

Jean Paul is bij Fort Altena begonnen met
een paar dagen in de week. Al snel
groeide dit uit naar een fulltime functie
als kok. Maar hoe ontwikkelt hij de
menukaart?
‘Samen met het team brainstormen we
met elkaar! Daardoor komen allerlei
creatieve ideeën op tafel, waaruit een
nieuwe kaart vloeit. Natuurlijk zijn er een
paar gerechten waar ik niet aan kom, die
horen bij het Fort. Denk hierbij aan de
Bivaklunch, echt een klassieker hier!’
Bij het Fort werken we samen met de
lokale ondernemers, volgens Jean-Paul
een echte meerwaarde.
‘Het blijft een ambacht, elke keer geniet
ik weer van bijvoorbeeld een prachtig

gebraden rosbief, daar kan een groothandel niet aan tippen!’
Wat vind jij nou zelf het allerleukste en
aller lekkerste gerecht om te maken?
‘Het leukste gerecht om te maken is
de gerookte zalm! Vanaf de mise & place tot aan het serveren is het gewoon
gaaf!
Als je zo'n mooi product met
heerlijke kruiden op smaak brengt en het
rookt op de smoker, dan denk ik altijd;
wat heb ik toch een mooi beroep. Wanneer je de gasten er dan ook nog van ziet
genieten, dan kan ik mijn geluk niet op.

PLUK DE DAG, PLAN EEN...

PICKNICK!

D E FORMU L E 1

Bij Fort Altena kun je
in alle rust, in een
inspirerende omgeving en
met uitstekende full-service
je zakelijke event plannen.

Ga jij samen met jouw vriendengroep, familie of collega's de
uitdaging aan in één van de high-tech immersive
r a c e s i m u l a t o r e n b i j Fo r t A l t e n a ? N e e m d a n p l a a t s i n d e
professionele simulatoren. Stel jouw racestoel in en selecteer de
g a a f s t e r a c e w a g e n s o m m e e t e r a c e n . Vo o r e e n s e n a l t i j d k u n j e
nu laten zien wie de snelste coureur is zonder last te hebben van
kleerscheuren, spierpijn of blauwe plekken.

A R R A N G E M E N T:

Fo r m u l e 1 e x p e r i e n c e & o n z e b e ro e m d e B u n ke r b u rg e r m e t
f r i e t ( e xc l . d r a n ke n ) v. a . € 2 4 , 5 0
Re s e r v e re n k a n v i a :
re s e r v e r i n g @ fo r t a l t e n a . n l
D e ze e x p e r i e n c e ko m t t o t s t a n d i n s a m e n w e r k i n g m e t w w w. i m m e r s i v e . n l

...we ongeveer 7 uur
bezig zijn om al het gras
te maaien rondom het
Fort?!

TRAINING, WORKSHOP
OF VERGADEREN?

REALLIFE EXPERIENCE OP STEENWORP AFSTAND!

E r i s k e u z e u i t 1 6 0 r a c e w a g e n s ( Fo r m u l e 1 a u t o ' s , s u p e r c a r s e n
h y p e r c a r s ) e n 3 0 c i r c u i t s . Tr a i n a l l e e n o f r a c e e l k a a r v a n d e b a a n
in een multiplayersessie. Een race-sessie boeken is mogelijk tot
zes personen en voor alle leeftijden. Ideaal voor bijvoorbeeld een
uitje met je vriendengroep of vrijgezellenfeest. Ervaring met
gamen, racen of racesimulatoren is geen must; iedereen kan na
vijf minuten een racewagen besturen. Maak je middag of avond
c o m p l e e t m e t e e n h e e r l i j k e d i n e r, e e n g e z e l l i g e b o r r e l o f e e n
ambachtelijke lunch!

WIST JE DAT?!

Lekker picknicken op een prachtige locatie met een rijkelijk
gevulde picknickmand vol heerlijke, vers bereide items!
Hoe fijn is dat?! Vanaf twee personen kun je bij onze Brasserie een
picknickmenu bestellen. Naast de culinaire invullingen zorgen we
ook voor kleedjes, glazen, borden en bestek. Zelf hoef je alleen
nog maar leuk gezelschap mee te nemen! We hebben twee leuke
manden voor je samengesteld.

Menu - Lunch Picknick

Prijs per persoon: € 9,95
Dit zit er in p.p.: | weckpotje met fruit | huisgemaakte
salade | halve rustieke pistolet gezond | halve wrap met seizoensproducten | appeltaartje | sappen & smaakwaters |
Menu - Borrel Picknick
Prijs per persoon: € 9,95 (alcoholvrij) € 12,95 met borrel
Dit zit erin: weckpotje met olijven, fetakaas en sud du sol tomaatjes
| Hollandse kaasblokjes | luxe
slagersworstjes | drie kleine wrapjes met vlees |
weckpotje met fruit | smaakwater | frisdrank, wijn en/ of bier |
Picknick in de planning? Graag zien we de reservering voor de
picknickmand één dag van tevoren verschijnen! Dan zorgen wij
dat deze voor jou klaarstaat !

Vraag ons naar de
mogelijkheden & zie pagina 6
voor meer inspiratie!

Wij zijn op zoek naar....

BEDIENINGSMEDEWERKERS
gastvrijheid

Is
jou op het
lijf geschreven en wil jij graag
parttime of fulltime werken?

Mail dan jouw CV en motivatie
naar: info@fortaltena.nl of bel:
0183-301329

Reserveren kan via: reservering@fortaltena.nl of 0183-301329
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FRISDRANKEN
Coca Cola/Coca Cola Zero ........... €
Lipton Ice Tea/ Green/ Peach .. €
7-Up .................................................................. €
Fanta ................................................................€
Cassis .............................................................. €
Rivella ............................................................. €
Bitter Lemon ............................................. €
Tonic ................................................................ €
Ranja ................................................................ €

2,50
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
1,00

SAPPEN & ZUIVEL
Jus d’orange .............................................. €
Verse jus d’orange .............................. €
Lokaal Appelsap .................................... €
Tomatensap .............................................. €
Melk ..................................................................€
Karnemelk ................................................... €
Fristi/ Chocomelk ................................. €

2,75
3,50
2,75
2,75
2,50
2,50
2,50

WARME DRANKEN
Koffie ............................................................... €
Espresso ...................................................... €
Dubbele espresso ............................... €
Cappuccino ................................................ €
Koffie verkeerd ....................................... €
Latte macchiato ..................................... €
Thee ................................................................ €
Verse muntthee ..................................... €
Verse gemberthee .............................. €
Warme chocolademelk .................... €
Slagroom
....................................... €
Speciale koffie ........................................ €
(Irish, Spanish, Italian, French)

2,50
2,50
3,00
3,25
3,25
3,50
2,50
3,25
3,25
3,00
0,50
6,25

BIJ ONS OP DE TAP

WATER

WIJNEN				

GLAS FLES

Plat/ bruisend water ......................... € 2,75
Plat/ bruisend water 0,75cl .......... € 5,50

Witte wijnen
Chardonnay Bertholets.........................................€ 3,75 € 18,75
Goudgeel, perzikfruit, botertje

BIER VAN DE TAP

Sauvignon Tarini..................................... ................... € 3,75 € 18,75

Swinckels Superieur pilsener .... € 2,95
Wisseltap ..................................................... € 4,00

Tropisch fruit, citrus, zacht

BIER VAN DE FLES

Rosé wijnen
Estandon Gris des Seigneurs..........................€ 3,75

Bavaria Malt/ Radler 0,0% ........... €
La Trappe Blond .................................... €
La Trappe Witte Trappist ............... €
La Trappe Dubbel/ Tripel ............. €
La Trappe Isid’ or/ Quadrupel.... €
Rose Max .................................................... €

2,95
4,00
4,00
4,00
4,50
3,50

€ 18,75

Bleekroze, droog, fris, rood fruit

Rode wijnen
Barbera ..............................................................................€ 3,75

€ 18,75

Robijnrood, kersen, bessen

SPECIALS (alleen verkrijgbaar per fles)

GEDESTILLEERD
Aperol Spritz ............................................. €
Port ................................................................... €
Bacardi Rum ............................................... €
Smirnoff Vodka ....................................... €
Bombay Sapphire Gin ....................... €
Famous Grouse Whiskey ............... €

Zoete witte wijn ........................................................ € 3,75 € 18,75

6,25
3,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Witte wijnen
Louis Latour Chardonnay Grand Ardeche............... € 29,50

OOK LEUK:
Geef een bon van
onze Brasserie

CADEAU!

Vanille, perzik, abrikozen, pruimen

Boschendal Sauvignon ........................................................... € 29,50
Romig, aroma, lange afdronk

Rosé wijnen
Estandon Héritage Rosé ....................................................... € 24,50

nieuwe

Openingstijden
brasserie

GIN TONIC’S

Droog, zalmroze, perzik, frambozen, aardbei

Classic Gin Tonic..................................... € 7,50
Blueberry Gin Tonic ............................ € 8,50

Aardbeien, bosbessen, citrus, zalmroze

juni, juli & augustus
Ma t/m zo - 10.30 - 21.00

Miraval ................................................................................................... € 34,50

(keuken geopend tot 20.00 uur)

Minuty .................................................................................................... € 29,50

Met de groeten van Brad Pitt & Angelina Jolie

EVERY DAY

SPECIAL
EEN KOPJE KOFFIE MET
VERSE APPELTAART:

€ 4,75

Rode wijnen
Biscardo Neropasso Rosso................................................... € 23,50
Kruidig, kersen, pruimen

Champagne/ Cava
Savia Viva Cava D.O. Penedés ...........................................€ 24,50
Veuve Clicquot Brut ....................................................................€ 56,00

Met een mooie,
nieuwe avondkaart!

Juli&augustus
Iedere zaterdag:

THEMA AVOND
Iedere zondag:

LIVE MUZIEK

WOORDZOEKER

A LT E N A

BLOEM & B(L)IJ
Fort Altena staat in een prachtige,
natuurrijke omgeving. Slechts 500 meter bij het Fort vandaan staat de Uitwijkse
molen en zorgboerderij Kraaiveld. Hier
kweekt een imker met passie en ambacht zijn
eigen honing afkomstig van de Buckfastbijen.
Altena is rijk aan bloemvelden, waardoor
hij toch altijd wel van een goede oogst
verzekerd is. In de winter is het de taak
van de imker om de bijenstand stabiel te
houden. Er gebeurt dan niet zoveel, maar een
oogje in het zeill houden is erg belangrijk.

Ze blijven drie weken in de kolonie en
fungeren de rest van de drie weken als
haalbij. In drie weken vliegt een bij ongeveer 800 km. Uit een bevrucht eitje komt
een Dar. Darren zijn angelloos en alleen
nuttig om de koningin te bevruchten.

In het voorjaar groeit het bijenvolk uit
tot wel 40 à 50.000 bijen, terwijl dat in
de winter slechts ongeveer 5.000 bijen
zijn. Zoals in elke bijenkolonie is er een
Koningin. Zij legt tot wel 2.000 eitjes per dag
en bepaald als enige of een eitje bevrucht mag
worden. Een bevrucht eitje wordt een werkster, zij zijn niet volledig ontwikkeld en niet
in staat te paren. In de winter leven werksters
6 maanden, maar in de zomer slechts 6 weken.

Dat zoiets moois in ‘je achtertuin’
gemaakt wordt door de natuur laten
we bij Fort Altena natuurlijk niet onbenut. Uiteraard halen wij deze lokale
honing, gemaakt met passie en ambacht
in huis om te serveren in onze Brasserie.
Leuk weetje: Voor één potje honing moeten
de bijen een afstand afleggen zo groot als
rond de aarde. Dat is maar liefst 40.000 km!

•
•
•
•
•

Altena
Boswachter
Congres
Kanoën
Picknick

•

UNESCO

•
•
•
•
•
•

Barbecue
Brabant
Evenementen
Natuur
Rondleiding
Worstenbroodje
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Bos
Brasserie
Fort
Outdoor
Trouwen
Zomer
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ZOETE TREK
Al onze lekkernijen zijn gemaakt in eigen keuken!

Verse appeltaart ....................................................... € 3,25
Chocolade brownie ................................................ € 3,75
Met noten en karamel

Vragen over allergenen?
Onze medewerkers informeren u graag!

BROOD

AVONDKAART - v.a. 17.00 uur

(van 12.0 0 - 17.0 0 uur)

Broodje rundercarpaccio .................................. € 11,50

VOORGERECHT

Oorlogsgebak ............................................................. € 3,75

Rundercarpaccio, truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, pijnboompitten

Soldaatkoek ................................................................. € 2,50

Broodje gezond ....................................................... € 9,25

Omeletreepjes, basilicum

Appeltaart met ijs....................................................... € 5,25

Broodje gerookte zalm ....................................... € 11,75

Vraag het onze bediening

Naar recept van het officiersmes
met kaneelijs van Venezia

Kaas, ham, ei, tomaat, komkommer, mayonaise
Gerookte zalm, kappertjes, crème fraîche

Dame Blanche ............................................................. € 5,75
Coupe van de dag .................................................. € 5,50
Vraag het onze bediening

Sandwich Fort ............................................................. € 11,75
Broodje gerookte kip, ei, tomaat, bacon,
sla, guacamole en krokante groentechips

Tosti Fort Altena ....................................................... € 7,75

WIST JE DAT?!
...er in de kelder van
het Fort een receptenboek
is gevonden met de oude recepten voor appeltaart en oorlogsgebak?! Wij hebben het op deze
wijze gemaakt om aan u te
serveren! Heerlijk gebak
met een écht verhaal!

3 laags tosti met casselerrib, zuurkool,
tomaat, kaas, dipsausje

Rundvleeskroketten op brood .................... € 9,75
Twee ambachtelijke rundvleeskroketten,
Zaanse mosterd, salade, brood
Twee ambachtelijke kaaskroketten,
salade, brood

Twee ambachtelijke garnalenkroketten,
salade, brood

Boterham met beleg............................................... € 2,50
Keuze uit jam, hagelslag, kaas of ham

Portie huisgemaakte friet ................................. € 3,50
Met mayonaise en/ of ketchup

Frietjes met een snack naar keuze........... € 6,00
Keuze uit: kipnuggets, bitterballen of
frikandel met mayonaise en/ of ketchup

Poffertjes........................................................................... € 5,50
10 stuks met poedersuiker en/ of stroop

Ham, kaas, bacon.

Omelet op z'n Forts .............................................. € 12,75
Omelet, kalfsragout, gesmolten kaas

WARME LUNCH (van 12.00 - 17.00 uur)
Bivaklunch........................................................................ € 13,75

Runderburger, sesambol, ei, Parmezaanse
kaas, uienchutney, bbq saus, verse frieten.
Vegetarische of Halal optie verkrijgbaar

Omeletreepjes, basilicum

Momentsoep (V) ..................................................... € 5,75
Vraag het onze bediening
Soepen worden geserveerd met brood en boter

SALADES (van 12.00 - 17.00 uur)
Carpaccio salade ...................................................... € 12,75
Rundercarpaccio, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, zongedroogde tomaten,
truffelmayonaise, gegrild oerbrood.

Gerookte zalm salade .......................................... € 13,75
Huisgerookte zalm, zeewiersalade,
Furikaki kruiden, zeewierkroeproek

Lauwwarme pastasalade (V) .......................... € 10,75
Pasta van Pastaficio, pijnboompitten, rucola,
zongedroogde tomaat, croutons, saus van
blauwaderkaas

Salade geitenkaas (v) ......................................... € 10,25
Geitenkaas, appel, lokale honing, cherry
tomaat, balsamico
Salades worden geserveerd met brood

Picknick?

vanaf € 9,95 p.p. (minimaal 2 personen)

Zalm, citroendressing, rode ui,
bijpassende salade

Lauwwarme geitenkaas (V) ............................ € 10,50
Geitenkaas, op een bedje van spinazie,
honing, pijnboompitten, zongedroogde
tomaat

HOOFDGERECHT
Bunkerburger XXL (onze specialiteit)........... € 17,75

Altena's Wienerschnitzel XXL.......................... € 17,50
Gebakken aardappelen, spekjes, ui			

Bunkerburger (onze specialiteit)........................ € 12,75

Romige tomatensoep ........................................... € 5,75

Lauwwarme zalm van de smoker ............... € 11,50

Uitsmijter Fort Altena.............................................. € 11,25

Met geitenkaas, Italiaanse ham, lokale honing

Raketje ............................................................................... € 1,00
(v.a. 12.00 uur)

Rundercarpaccio, oude kaas, kappertjes
pijnboompitten, rucola, truffelmayonaise

Focaccia uit de oven ............................................ € 10,25

Eet mee met het eten van je ouders

SOEPEN

Klassieke Carpaccio ............................................... € 10,50

Runderburger, sesambol, ei, Parmezaanse
kaas, uienchutney, bbq saus, verse frieten.
Vegetarische of Halal optie verkrijgbaar

Selectie van diverse gerechten van de
kaart. We verklappen wel dat er een
lekker soepje bij zit.

Boevenbordje ............................................................. € 0,00

Momentsoep (V) ..................................................... € 5,75

Kaaskroketten op brood ................................... € 9,75

Garnalenkroketten op brood ........................ € 9,75

KIDS

Romige tomatensoep ........................................... € 5,75

Saté Fort Altena ........................................................ € 15,50
Kip op een spies met citroengras, atjar, ei,
seroendeng, gebakken uitjes, pindasaus,
kroepoek, rijst
Vegetarische optie verkrijgbaar

BORRELEN

(v.a. 12.0 0 uur)

Ambachtelijke bitterballen ............................... € 6,50
(8 stuks)

Bittergarnituur gemengd ................................... € 7,50

Biefstuk Fort Altena ............................................... € 19,75
Jus en brood, gebakken champignons, ui,
bacon, salade. Liever friet dan brood? Dat kan!

Saté Fort Altena ........................................................ € 15,50
Kip op een spies met citroengras, atjar, ei,
seroendeng, gebakken uitjes, pindasaus,
kroepoek, rijst
Vegetarische optie verkrijgbaar

Zalm van de smoker .............................................. € 18,50
Gerookt op onze smoker, geserveerd
met tagliatelle met saus van lente-ui,
bijpassende salade.

Vegetarische lasagne............................................ € 14,50
Courgette, paprika, aubergine, groene
asperges, bechamel- en tomatensaus,
bijpassende salade.

DESSERT
Crème Brûlée.................................................................. € 6,50
Chocomoment ............................................................ € 6,75
Mouse, ijslolly en brownie

(10 stuks)

Nachos uit de oven ............................................... € 7,50
Nachos, tomaat, cheddarkaas, koriander, ui,
avocado dip (V)

Shared fingerfood ...............................................€ 9,50 p.p.
Vier handzame borrelhapjes samengesteld
door onze chef - vanaf 2 personen

Streekborrelplank ............................................... € 12,50 p.p.
Borrelplank met kaas, garnaalkroketje,
charcuterie, nootjes, gemarineerde olijven,
bitterballen, kipspiesjes.

3-GANGENDINER

€ 29,50
Alle combinaties van de avondkaart mogelijk
(biefstuk +€2,50)

Bakje lokale olijven ................................................ € 3,75

High tea?

vanaf € 19,95 p.p. (minimaal 2 personen)

High
wine?
€ 24,95 p.p. (minimaal 2 personen)

Brasserie Fort Altena - Tol 8, 4251 PX - Werkendam - 0183-301329 - info@fortaltena.nl - www.fortaltena.nl

EDITIE ZOMER - 2020

PAGINA 6

FORT ALTENA COURANT
Z a k e l i j k e v e n t ? F o r t A lt e n a i s d é p l e k !

Met maar liefst zes verschillende, karakteristieke gebouwen,
verdeeld over het prachtige terrein van Fort Altena, biedt deze
locatie met verhaal meer dan genoeg ruimte voor ook zakelijke
events. Daarnaast beschikt Fort Altena over een professioneel
team dat van A tot Z alle zorgen uit handen kan nemen. Van brainstorm tot het maken van een passend kostenplaatje, full service
catering, hospitality, techniek, artiesten en inrichting, geen
uitdaging gaat dit team uit de weg!

VERGADERINGEN/ WORKSHOPS

Een ruimte nodig om met een gezelschap ongestoord te kunnen
vergaderen, workshops te kunnen geven en qua food en drinks volledig
ontzorgd te worden? Op het Fort hebben we verschillende ruimtes
beschikbaar tot maar liefst 85 personen. Uiteraard kunnen tevens
technische faciliteiten zoals grote beeldschermen, WiFi worden
geregeld! Een lekkere wandeling in de middagpauze over het prachtige
terrein om het Fort heen. Als dat niet voor inspiratie zorgt!

CONGRESSEN/ SEMINARS (tot 500 gasten)

Loods K is dé ruimte voor de grotere gezelschappen. Een grote plenaire
opstelling nodig met een aangrenzend, sfeervol ingericht cateringplein?
Loods K is een moderne zaal met een karakteristieke, maar industriële
uitstraling. Ideaal voor uw congres, symposium, diner of feest. De Loods
beschikt over de gehele lengte, mooie glazen puien die helemaal
opengeschoven kunnen worden. Dat creëert een erg fijn binnen-buiten
gevoel en geeft veel daglicht. De Loods is helemaal naar wens in te
richten met het aanwezige meubilair. De Loods is eenvoudig in tweeën te
delen, zodat in het ene gedeelte uw plenaire presentatie kan plaatsvinden
en in het andere gedeelte kunt u genieten van de culinaire momenten.

PERSONEELS- EN KERSTFEESTEN

Het personeel weer even een opkikker geven en de teams weer even met
elkaar laten socializen? Daar is een (jaarlijks) personeels- of kerstevent
de uitgelezen kans voor. Met de expertise dat het Fort

De sfeervolle C Kazerne met standaard inrichting

Loods K ingericht met plenaire opstelling en cateringplein ten behoeve van 250 gasten

heeft in het organiseren van o.a. dit soort events, denken we graag mee hoe de wensen het
leukst in praktijk gebracht kunnen worden. Of het nu een geheel aangekleed festival mag zijn,
een thematisch feest met bijpassende, conceptuele aankleding of dat het product van het bedrijf
een grote hoofdrol mag spelen, alles is mogelijk! Tot maar liefst 4.000 gasten kunnen we op het
gave terrein van Fort Altena verwelkomen!

TEAMBUILDING (OUTDOOR ACTIVITEITEN)

Het uitgestrekte buitengebied om het Fort heen biedt natuurlijk dé gelegenheid om sportieve,
creatieve en spectaculaire (outdoor) activiteiten te organiseren. Is het doel de relaties of het
personeel een gave dag te geven en goed te laten samenwerken, dan kan ons team een volledig
georganiseerde dag op maat verwezenlijken! Van de sportieve Fort Altena Games, tot een
gave stormbaan of het gezamenlijk bouwen van een object met willekeurige materialen, het
aanbod is ruim. Naast actief bezig zijn verzorgen onze chef-koks op de robuuste slinger
barbecues een heerlijk, culinair menu.

Fort Altena en haar team doen er alles aan om hét event te organiseren wat de klant voor ogen
heeft. Neem vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden!

Bovenaanzicht van het uitgestrekte terrein van Fort Altena, te Werkendam

Sunday Session met Sonny
ZONDAG 5 JULI 2020

LIVE MUZIEK
De leadzanger van Sonny's
Inc. verzorgt op 5 juli
een heerlijke Jazzy
Sunday.

WIST JE DAT?!
Het team van Fort Altena uit
wel 40 personeelsleden
bestaat?! Met ieder zijn eigen
expertise zijn we een echt
dreamteam!

www.sonnysinc.nl

Werken is...

het mooiste wat er is!
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Spectaculaire activiteiten
bij Fort Altena.

Fort Altena beschikt niet alleen over een
gezellige brasserie, stoere bunkers, remises en kazernes, maar heeft hieromheen ook een prachtige buitenruimte!
Bij ons kun je met je familiedag, team-,
bedrijfsuitje of welke gelegenheid dan
ook gave indoor- en outdoor activiteiten boeken! En wat is zo’n leuke dag
nou zonder heerlijke drankjes, een lekkere lunch, diner of gave barbecue?! Met
onze volledig verzorgde arrangementen
is alles meteen tot in de puntjes geregeld.

MAAK KENNIS MET...
Naam: Susanne van Rooij
Beroep: Salesmanager bij Fort Altena

DEFENSE FORT ALTENA (ARCHERY TAG)
Fort Altena ligt ten strijde en moet worden verdedigd! Twee teams strijden
tegen elkaar om de overwinning te behalen. Het spel heeft de regels van het oude,
bekende trefbal, maar de munitie is vervangen door stoere pijlen en bogen. Wie
weet Fort Altena het best te verdedigen?

LASERGAMEN
Verdedig het Fort zoals vroeger is gedaan, maar dan in een modern jasje?
Op het terrein van Fort Altena zijn er
BREAK-OUT FORT ALTENA
genoeg ruimtes en gave plekken om
Een gaaf teamspel waarbij het doel is uit een stoer potje te lasergamen. Rennen
Fort Altena te ontsnappen. Door middel door de bunkers of het hele buitentervan vijf verschillende spectaculaire op- rein gebruiken, alles is bespreekbaar!
drachten als vuur maken en een uitkijktoren bouwen, ga je met andere teams
de strijd aan. Wie ontsnapt als eerste?
BUMPY FORTBAL
In de basis is Bumpy Fortbal gewoon
een potje voetbal, maar er is een spectaculaire twist aan gegeven. Alle deelnemers zitten in een opblaasbare
bubbel, waarin het potje voetbal gespeeld zal worden. En dat zorgt natuurlijk voor hilarische taferelen.

Heb je een feestje te vieren, een mooi
zakelijk event of wil je trouwen op Fort
Atena, dan kom je uit bij onze topper
Susanne. Zij is verantwoordelijk voor het
plannen en vormgeven van alle
evenementen op het Fort. Deze baan
past haar als een jas en ze staat dan ook
altijd meteen voor haar opdrachtgevers
klaar. Ze is creatief en denkt altijd mee
met de wensen van de opdrachtgever.
Al ruim twee jaar zit zij bij het Fort op
haar plek en weet dan ook alle ins
en outs van deze bijzondere locatie.
Naast haar passie voor events, is ze
ook een echte bourgondiër. In de keuken staan doet ze graag en weet dan
ook écht wat lekker is!

WIST JE DAT?!
...er op Fort Altena wel ruim 300
evenementen en bijeenkomsten per jaar
plaatsvinden?
Van bruiloften, tot jubileum-, kerst- en
personeelsfeesten, vergaderingen,
verjaardagen en ga zo maar door!
Behalve in 2020 #Corona ;)

SPECIALS
Op zoek naar een spectaculair teambuilding
event met een grote groep of als bedrijf? Dan
is maatwerk bij ons ook mogelijk. Naast bestaande concepten denken wij uiteraard ook
graag mee met vernieuwende invullingen!

ACTIVITEITENKALENDER
JUNI T/M AUGUSTUS 2020

Kijk snel op de achterkant
van deze krant naar de
spectaculaire activiteiten
van deze ZOMER

FEEST IN JE EIGEN BUNKER!

WIST JE DAT?!
Je via onze website heel gemakkelijk het
arrangement naar keuze kan reserveren?!
PUBQUIZ
Dit is misschien de meest gezellige indoor
activiteit! De strijd kan tijdens een leuke
pubquiz losbarsten. Onder begeleiding
van onze quizmaster en het genot van
een hapje en drankje is succes verzekerd!

www.fortaltena.nl

UNIEK IN DE OMGEVING!

Fort Altena stelt een van haar tofste bunkers beschikbaar om
hier de meest uiteenlopende events te organiseren voor een
kleinere groep. Denk bijvoorbeeld aan je eigen man cave
met een stoere houten bar en de Slinger barbecue, een
leuke vrijgezellenparty, de karaoke bunker of een gezellige
high wine. De mogelijkheden zijn eindeloos! Neem contact
op met onze collega’s voor een brainstorm of meer
informatie.
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