
Menukaart Drive ThruWinterFort

Geniet van het winterse forteiland met ons 
winteraanbod. GeoFort biedt een unieke mix 

van binnen en buiten. Kom gezellig bijeen in de 
warme Tipi tent en rooster marshmallows boven 
het kampvuur. Geniet van een borrel met verse 

oliebollen in de mooi verlichte Kazernestraat of van 
een heerlijke winterse maaltijd in het restaurant.

Ieder arrangement is ook om te zetten naar een Drive 
Thru over het forteiland. Gasten rijden met de auto 

over het fort dat geheel in winterse sferen is versierd, 
de vuurkorven worden ontstoken, er is sfeervolle 

verlichting en op de achtergrond draait een gezellig 
muziekje. Op het fort maken de gasten een korte stop 
om te genieten van lekkere winterse lekkernijen (to go 

is ook een optie).

Een Drive Thru kan worden aangevuld met live 
muziek, een persoonlijke boodschap op een groot 
scherm en het uitdelen van bijvoorbeeld kerst- of 

nieuwjaarspakketten. Alles is mogelijk!
 

Het restaurant

Tipi Tent

TerraNova

Kazerne

Het restaurant in de oude 
artillerieloods is een sfeervolle 
locatie voor lunch of diner met 
groepen tot 100 personen.

Sfeervol ingerichte tent met 
ruimte voor maximaal 50 
personen. De houtkachel stookt 
de tent altijd heerlijk warm. 

Deze mooie lichte ruimte leent 
zich goed voor groepen tot 200 
personen.

De karakteristieke 
Kazernestraat leent zich voor 
bijeenkomsten voor groepen 
t/m 220 personen. 

Ontvangst
Koffie/ thee
Prosecco
Warme chocomel 
    Met slagroom
Glühwein

Winterse maaltijden
Stamppottenbuffet
Build your own Burger
Winter BBQ (Tipi Tent)
Shared Diner

Winterse lekkernijen
Hotdog
Erwtensoep
Oliebollen
Warme hapjes
Borrelplankje
Marshmallows

Lunch
Broodjeslunch
FortLunch (diverse kleine broodjes)
SoldatenLunch (gedeelde lunch)

Activiteiten
Boogschieten
Break-in Box
Dynamite
Pubquiz
Historische rondleiding

Heb je iets anders in gedachten? Vraag ons team naar 
de mogelijkheden. We denken graag met je mee!
sales@geofort.nl   -   0345 - 630 480

De zalen worden in winterse sferen aangekleed en zijn 
voorzien van alle benodigde faciliteiten. 
sales@geofort.nl   -   0345 - 630 480

Neem contact met ons op om de verschillende 
mogelijkheden en opties te bespreken. 
sales@geofort.nl   -   0345 - 630 480


