


De mooiste dag van je leven beginnen op het prachtige Fort in Vuren, dat nog de
nostalgische schoonheid en charme van vervlogen dagen kent?

 
Elkaar het ja-woord geven in romantische stijl op een "Forttreffelijke" locatie?

Of een andere reden voor een feestelijke bijeenkomst?
 

 Uw gasten welkom heten in een huiselijk warme ambiance en ze trakteren op koffie
met een heerlijke bruidstaart of een glaasje prosecco?

 
Dineren en/of feesten tot in de late uurtjes?

 
Uw huwelijksnacht doorbrengen in een comfortabele luxe Fortlodge?

Of eventueel u gasten hier onderbrengen?
 

Voor dit alles en meer kunt u bij ons op FORT VUREN terecht! 
 
 

Overigens hoeft u ook voor uw bruidsreportage het Fort niet meer af, ons fortterrein
leent zich uitstekend voor schitterende foto's. 

 
Graag maken we voor u een passende offerte en we denken met u mee om samen

uw bruiloft en/of feest onvergetelijk te laten worden!   

TROUWEN EN/OF FEESTEN OP FORT VUREN

www.fortvuren.nl



Fort Vuren 

Ceremonie

Welkomstarrangement

Lunch

Hapjes

Barbecues & buffetten

Desserts

Feest- en drankarrangementen

Vergaderen  

Overige zaken

INHOUDSOPGAVE 

info@fortvuren.nl
0183-660950



DE FORTWACHTERIJ 
De Fortwachterij is het sfeervolle restaurantgedeelte, dat ook exclusief voor uw
feest/bruiloft te reserveren is  tot 80 personen. Het projectiescherm dat aanwezig is, maakt
het ook aantrekkelijk de ruimte te huren voor vergaderingen. De Fortwachterij kan
doormiddel van een schuifwand in twee delen worden gescheiden.  

DE TOREN 
De unieke Toren in het midden van Fort Vuren is een uitstekende locatie voor een
ceremonie, receptie en een (bruiloft-)feest. De Toren is beschikbaar van april t/m
september. In de wintermaanden is het de overwinterplek voor vleermuizen. Voor de
huwelijkceremonie zijn 50 zitplekken voorhanden. Voor een staande bijeenkomst is er
ruimte voor maximaal 250 personen. 

HET VELD 
Boven op het Fort is een mooi veld met uitzicht op de Waal en op Slot Loevestein. Het veld
is de romantische buitenaccommodatie waar u uw huwelijksvoltrekking kunt laten
plaatsvinden. 

TERRAS
Ons bourgondische terras dat temidden ligt van de Fortwachterij en de Toren is met mooi
weer zeer geschikt voor bijvoorbeeld een receptie of diner. Op ons terras beschikken we
over 80 zitplekken. 

HERBERG
Voor een intieme bijeenkomst tot 25 personen kunt u terecht in onze oude Herberg. Ook
deze ruimte is zeer geschikt voor kleine vergaderingen of trainingen. 

OVERNACHTEN
U kunt simpel of luxe overnachten op het Fortterrein in een zelf meegebracht tentje, onze
glamptenten, hotelkamers, logementen of luxe lodges. Voor meer informatie of om te
boeken kunt u kijken op www.fortvuren.nl. 

FORT VUREN 



PARKEREN 
Een belangrijk detail in verband met uw feest of bijeenkomst. Door onze gunstige ligging
aan de Waaldijk is Fort Vuren goed bereikbaar en kunt u parkeren op de dijk naast het Fort.
Er zijn 50 algemene parkeerplekken aanwezig. 

SERVICE & PRIJZEN 
De vermelde suggesties in deze brochure kunnen uiteraard aangepast worden aan uw
eigen ideeën en wensen. In deze brochure staan onze huidige prijzen inclusief btw, echter
kunnen deze om verschillende redenen wijzigen (denk bijvoorbeeld aan
belastingverhoging). Na de bespreking van uw wensen stellen wij (geheel vrijblijvend) een
programma-overzicht met de kostenbegroting voor u op, een zogenaamde offerte. 
  

FORTWACHTERIJ

TERRAS

TOREN

HERBERG



HUUR LOCATIE  

FORTWACHTERIJ 

FORTWACHTERIJ   'N DEEL 

DE TOREN 

HERBERG

HET VELD

EXCLUSIVITEIT (fortwachterij,
het terras en de toren) 

EEN DAGDEEL
ochtend, middag

of avond
 

€ 250,00
 

€ 150,00
 

€ 650,00 
 

€ 150,00
 

in overleg
 

€ 1150,00

DE HELE DAG
maandag t/m

donderdag 
 

€ 450,00
 

€ 250,00
 

€ 950,00
 

€ 250,00
 

in overleg
  

€ 1250,00

DE HELE DAG
vrijdag t/m

zondag
 

€ 650,00
 

€ 350,00
 

€ 1150,00
 

€ 350,00
 

in overleg
 

€ 1500,00
  



Uw trouwdatum dient u zelf vast te leggen bij de gemeente West-Betuwe. 
De huwelijksceremonie kan bij ons plaatsvinden in de Toren of op het Veld. 

HUWELIJKSVOLTREKKING OP FORT VUREN
Het Fort bij Vuren is gelegen in de gemeente West-Betuwe. Fort Vuren is officieel een 
 trouwlocatie. Voor de actuele tarieven vanuit de gemeente kunt u kijken op
www.westbetuwe.nl.  

AANKLEDING
Voor een extra feestelijk accent kunt u ervoor kiezen om de locatie aan te kleden. Wij
zorgen standaard voor sfeervol kaarslicht. Overige decoratie kunt u zelf verzorgen. De
voorwaarde is wel, dat alle decoratie/afval de volgende dag voor 10 uur opgeruimd is en
meegenomen wordt, tenzij anders is besproken. 

CEREMONIE 



WELKOMSTDRANKJE
Champagne 
Prosecco (eventueel rosé)
Sap-water-kan (8 liter) 

KOFFIE- EN THEETAFEL (vanaf 25 personen)
Koffie/thee
Koffie/thee met gesorteerd gebak 
Koffie/thee met onze huisappeltaart
Koffie/thee met petit four 
Koffie/thee met Heukelumse krakeling
Koffie/thee met brownies

GEBAK
Bruidstaart (vanaf prijs)
Gesorteerd gebak 
Huisappeltaart
Worteltaart
Petit four 
Heukelumse krakeling 
Brownies
Kurkengeld (bij het zelf verzorgen van de bruidstaart)

 
€ 5,50 p.p.
€ 4,50 p.p.
€ 17,50 p.s.

 
 
 

€ 2,30 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 4,50 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 3,50 p.p.

 
 
 

€ 6,00 p.p.
€ 3,90 p.p.

 € 3,00 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 2,50 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.p.

€ 1,75 p.p.
 

WELKOMSTARRANGEMENT 



Seizoensgebonden soepje 
Divers luxe belegde broodjes (denk aan brie, zalm,
chorizo etc)
Pistoletje met kroket en mosterd
Een schaal vers fruit
Jus d'orange
Melk 
Koffie/thee kannen  

LUXE LUNCH (vanaf 10 personen)

LUNCH 

Tomatensoep
Pistolets met ham en kaas
Jus d'orange
Koffie/thee kannen  

STANDAARD LUNCH (vanaf 10 personen)



FORTENPLANK TRADITIONEEL
(mix van 100 stuks) 

Gevulde eitjes
Wrap-rolletjes  
Ham-rolletjes met zachte kaas
Gehaktballetjes  
Kaas met Amsterdamse uitjes

€ 150,00 p.s. 

SOLDATEN-GARNI
Borrelnootjes
Fortenplankje (kaas/worst)
Rondje bitterballen
Rondje bittergarnituur 

(4 hapjes per persoon)
€4,50 p.p. 

HAPJES 

KOLONEL-GARNI
Borrelnootjes
Fortenplankje (kaas/worst)
Rondje bitterballen
Rondje bittergarnituur 
Wraps-rolletjes 

(5 hapjes per persoon)
€5,75 p.p. 

GENERAAL-GARNI
Luxe nootjes
Wraps-rolletjes
Luxe toastjes
Mini saucijzenbroodje
Rondje bitterballen 

(6 hapjes per persoon)
€8,00 p.p. 

FORTENPLANK MEDITERRAANS 
(mix van 100 stuks) 

Gamba spiesjes 
Carpaccio rolletjes
Mozzarella met tomaat en basilicum 
Kaas crostini met serranoham 
Olijfjes 

€ 200,00 p.s. 

FRIET
Friet met mayonaise
Diverse snacks 

Broodje kroket/
frikandel

Friet met mayonaise
en 1 snack

€ 3,00
€ 2,00

 
€ 3,00

 
 

€ 4,00
 



Chipjes
Spekjes
Engelse drop 
Donuts
Brownies 

ZOETE-SNOEP-TAFEL     (bijvoorbeeld voor de kinderen)

 



BARBECUES & BUFFETTEN 

Hamburger
Spies van kippendij
Spareribs in whiskey marinade
Worst gevuld met kaas en spek
Gebakken aardappelen met tijm en
rozemarijn

STANDAARD BARBECUE

VLEES
Griekse salade met rozijnen en feta
Aardappelsalade met ei 
Quinoa salade met olijven
Stokbrood met smeersels
Pindasaus, cocktailsaus, knoflooksaus
en smokey bbq-saus  

BIJGERECHTEN

Hamburger
Spies van kippendij
Entrecote
Zalm en papillotten 
Gebakken rozeval aardappelen 
Varkenshaas medaillons 
Gamba spiesjes

LUXE BARBECUE

VLEES
Griekse salade met rozijnen en feta
Aardappelsalade met ei 
Quinoa salade met olijven
Pasta salade met pesto,
zongedroogde tomaten en rucola
Groene salade met geitenkaas,
walnoot en honing
Stokbrood met smeersels
Pindasaus, cocktailsaus, knoflooksaus
en smokey bbq-saus  

BIJGERECHTEN



Boerenkoolstamppot                               
Zuurkoolstamppot 
Hutspot   

STAMPPOTTEN BUFFET

Inclusief mayonaise, mosterd, Amsterdamse uitjes 
en piccalilly

Zalmsalade met cherry tomaat en forel
Rundvleessalade met ei en garnituren 
Plateau van verschillende luxe vleeswaren
Quinoa salade met rozijnen en feta 

BUFFET DE TOREN

Inclusief afgebakken stokbrood met tapenade, kruidenboter en truffel mayonaise

KOUD:

BUFFET DE VLIEGENIER

Inclusief afgebakken stokbrood met tapenade,
kruidenboter en truffel mayonaise 

Beenham 
Rookworst
Huisgemaakte jus 
Mini gehaktballetjes
Spekjes

Kippendij in satésaus 
Varkenshaas met champignon-
roomsaus
Gehaktballetjes in tomatensaus
Gebakken krieltjes
Nasi

WARM:

Vitello Tonnato
Wakamé salade met tonijn tataki
Groene salade met geitenkaas,
walnoten en honing
Aardappelsalade met prei, spekjes
en ei
Carpaccio  

KOUD:
Gebakken zalm met dille beurre blanc
Boeuf bourguignon 
Varkenshaas met pepersaus 
Curry met kip, ui, champignons en prei
Witte rijst gegaard in groenten bouillon 
Gebakken krieltjes met tijm en
rozemarijn 

WARM:



Afgebakken stokbrood met smeersels
Serranoham met ananas 
Mozzarella met tomaat
Carpaccio rolletjes
Wraps met zalm
Wraps met kip 
Aardappelsalade met chorizo
Gamba spiesjes
Peppadews
Stukjes sparerib (warm)
Gehaktballetjes in tomatensaus (warm)

TAPAS HAPJES BUFFET FUERTE (niet maaltijd vervangend) 

Al onze buffetten zijn vanaf minimaal 20 personen. Voor minder personen passen
we de inhoud of de prijs van het buffet aan of we maken een keuze-menu op maat. 

Bij een barbecue van minder dan 40 personen, wordt er eenmalig € 50,00
bakkosten extra berekend.  

Indien de kinderen niet mee wensen te eten van onze buffetten of barbecues,
bieden wij kindermenu's aan.  



DESSERTS 

3 smaken, 2 bollen         

NOSTALGISCHE IJSCOKAR       (vanaf 20 personen)

Diverse smaken vers ijs van IJsboerderij De Oude
Schuur uit Vuren.

TAARTEN
Appeltaart met vanille-ijs en slagroom

Worteltaart met kaneel-ijs en slagroom
 Brownie met vanille-ijs en slagroom

Soezenberg met chocoladesaus

COUPES
Cerise (ijs met warme kersen)

Dame blanche (ijs met warme chocoladesaus 
Sorbet (mangosorbetijs met vruchtjes, sprite en aardbeiensaus) 

€ 4,50 p.p.



Onbeperkt bier, wijn, frisdrank, koffie/thee.

Onbeperkt bier, wijn, frisdrank, koffie/thee en drie soorten sterke drank. 

Onbeperkt bier, wijn, frisdrank, koffie/thee en drie soorten speciaal bier.

DRANKARRANGEMENT STANDAARD (vanaf minimaal 3 uur en 40 personen) 

€ 6,00 p.p.p.u.

DRANKARRANGEMENT STERK (vanaf minimaal 3 uur en 40 personen)

€ 8,50 p.p.p.u.

DRANKARRANGEMENT SPECIAAL  (vanaf minimaal 3 uur en 40 personen)

€ 8,50 p.p.p.u. 

Combineren van arrangementen 
Sterk en Speciaal is mogelijk 
voor € 8,50 p.p.p.u. 

Ontvangst met prosecco of koffie/thee
en petit four 
Borrelnootjes op tafel 
Fortenplankjes (kaas/worst) op tafel
Rondje bitterballen 
Rondje bittergarnituur
Onbeperkt bier, wijn, frisdrank,
koffie/thee  

RECEPTIEARRANGEMENT 
(minimaal 2 uur en 40 personen)

FEEST- EN 
DRANKARRANGEMENTEN 



Ontvangst met prosecco óf koffie/thee en petit four 
Onbeperkt bier, wijn, frisdrank, koffie/thee
Luxe nootjes op tafel 
Olijven op tafel
Rondje luxe toastjes
Rondje wrap-rolletjes
Rondje bitterballen 
Rondje bittergarnituur
Rondje mini saucijzenbroodje 
Ter afsluiting een frietzak met mayonaise

FEESTARRANGEMENT LUXE (van 20:30 uur tot 24:00 uur en minimaal 40 personen)

Ontvangst met prosecco óf koffie/thee en petit four 
Onbeperkt bier, wijn, frisdrank, koffie/thee
Borrelnootjes op tafel 
Fortenplankjes (kaas/worst) op tafel
Rondje bitterballen 
Rondje bittergarnituur
Ter afsluiting een worstenbroodje óf frietzak met mayonaise (+ €1,50)  

FEESTARRANGEMENT STANDAARD (van 20:30 uur tot 24:00 uur en minimaal 40 personen)

Afkoop sterke drank is mogelijk voor € 6,50 p.p. extra of € 55,00 per fles.  

Tijden zijn flexibel in overleg, eindtijd is echter altijd tot maximaal 24:00 uur. 

Combineren van de feestarrangement is mogelijk in overleg.  



Projectiescherm (inpluggen met HDMI) in de Fortwachterij
Flipover met papier en schrijfgerei 
Wifi  
Onbeperkt water/koffie/thee kannen

Fort Vuren biedt ook verschillende vergaderruimte aan in huiselijke sferen, voor kleine
gezelschappen tot grotere bijeenkomsten. De eerder genoemde huurprijzen zijn van toepassing
voor het reserveren van een ruimte. Daarnaast kunt u zelf het arrangement samenstellen met
bijvoorbeeld een luxe lunch en/of hapjes. 

Optioneel bij te boeken:

 

VERGADEREN 

€ 25,00
€ 10,00

gratis
€ 5,00 p.p. per dagdeel

Voor een offerte op maat, kunt u mailen naar INFO@FORTVUREN.NL



RONDLEIDINGEN
In de zomermaanden (van april t/m september) is het mogelijk om samen met uw gezelschap
onder leiding van een gids het gehele Fort-terrein te bewonderen. U hoort tijdens deze
wandeling veel over het fort, haar geschiedenis en die van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Deze rondleidingen zijn niet traditioneel, u kunt zlef vragen stellen en meedenken tijdens deze
tocht. Onze gidsen horen u ook graag. 

OVERIGE ZAKEN

Een rondleiding duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur en kost € 4,50 p.p.
(met een start-tarrief van € 15,00) 

OVERNACHTEN
Rollend uw bedje in na een onvergetelijk feest? Boek een simpele of luxe kamer op Fort Vuren
en geniet samen nog even na. Boeken kan via www.fortvuren.nl.  



MUZIEK
Wij stellen graag onze bescheiden geluidsinstallatie ter beschikking voor het afspelen van uw
eigen  of onze achtergrond muziek. Inpluggen kan met een AUX-kabel. Indien u meer
versterkte muziek wilt afspelen, kunnen wij dat ook tegen een vergoeding regelen.  Als u een
DJ en/of bandje wilt op uw bijeenkomst, kunt u gebruik maken van ons muzikale netwerk,
echter bent u natuurlijk ook vrij om zelf de muzikanten uit te nodigen. Het volume van het
geluid kent beperkingen en wordt door Fort Vuren bepaald. Na 24:00 uur, onze uiterlijke
sluitingstijd, mag er geen muziek meer gespeeld worden. 

FIETSEN HUREN
Op Fort Vuren hebben we 4 fietsen staan die u kunt huren voor een dag. Indien u met
meerdere mensen een mooie route wilt maken, kunnen wij dit ook regelen op aanvraag. 

VUURWERK
Het is verboden vuurwerk op of rondom Fort Vuren af te steken. Ook confetti is niet
toegestaan. Indien u deze regel overtreedt, kunt u een boete verwachten van tenminste 
€ 250,00. 

EINDE BIJEENKOMST
Op Fort Vuren sluit de bar uiterlijk om 24:00 uur en gaat de muziek uit. Dit in verband met
onze overnachtingsmogelijkheden, vergunningen en gemaakte afspraken met de buren. Wij
maken geen uitzonderingen en verwachten dan ook dat u en uw gezelschap dit respecteren.

Nog steeds geinteresseerd uw bruiloft en/of feest op Fort Vuren te vieren? 
Maak dan een afspraak om al uw wensen en onze mogelijkheden op een rijtje te zetten
en een passende offerte op te stellen. Hopelijk tot snel!   

Een fiets huren kost € 15,00 per dag.

WWW.FORTVUREN.NL            INFO@FORTVUREN.NL


