FEESTEN

FEEST LOCATIE

FIER BUSSUM
Wie het terrein van dit prachtige culturele
erfgoed betreedt, stapt een andere wereld
binnen. Fort Werk IV werd gebouwd in
1868, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een muur met schietgaten, kazematten, een oude artillerieloods
en een poterne; een lange ondergrondse
gang.

25.000 M2 AAN GROEN
Fier Bussum is een locatie met 25.000 m2 aan
groen rondom een indrukwekkend fort. Dit
rijksmonument is kandidaat voor de UNESCO Werelderfgoed lijst. Het prachtige culturele erfgoed wordt in stand gehouden door
stichting Fort Werk IV. De huurinkomsten uit
de exploitatie van Fier Bussum zijn de enige
vorm van inkomsten voor deze stichting
die de gebouwen en de terreinen in beheer
heeft. Zo draag je met je boeking een steentje bij aan een uniek cultureel erfgoed.
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ER IS ALTIJD IETS TE FIEREN!
Fier Bussum heeft de mooiste tuin van ‘t
Gooi, met volop ruimte voor iedereen. Het
uitzicht op ons historische fort en onze stoere
stretchtent maken je feest onvergetelijk. Ons
fort is de perfecte plek voor je verjaardag,
receptie, jubileum of ‘gewoon omdat het kan’
feest! Een heerlijke zomerse borrel, BBQ of
winters diner. Wij staan klaar om jou te ondersteunen bij het organiseren van je feest!

©ROEL VAN NOORD PHOTOGRAPHY

ONZE RUIMTES
Alle ruimtes zijn op de dag van je feest exclusief voor jullie gezelschap.

BUITEN

SAFARI STRETCHTENT
Een feest onder onze sfeervolle tent? Gezellig
borrelen of dineren met je vrienden en familie.
Onze prachtige tent heeft een grote afmeting van
10 x 18 meter.
Borrel: 120
Diner: 80
FORTTUIN
Onze prachtige tuin van maar liefst 25.000 m² is
de ideale locatie voor een borrel, diner of
barbecue.
300

BINNEN

DE LOODS
Dit is de grootste ruimte. Deze ruimte is geschikt
voor een borrel, diner of feest met live muziek.
Feest: 120
Diner: 80
DE POTERNE
Deze lange, ondergrondse gang van 36 meter is
geschikt voor een receptie of diner.
80
KAZEMATTEN
Deze ruimte is geschikt voor een intiem diner.
30

PLATTEGROND

Safari stretchtent

Hart van de Forttuin
De Loods

WELKOM!
Het mooiste uitzicht!

De Kazematten
De Poterne
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RECEPTIE
Van een zilveren bruiloft tot het
vieren van een pensioen. Staand
of zittend, in passende setting en
sfeer? Bij ons worden de gasten in
stijl ontvangen en met een uniek
decor omgeven.

JUBILEUM
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MUZIEK
Muziek tijdens het diner of het feest? Wij
denken graag mee over de mogelijkheden.
Wegens onze unieke locatie, dienen wij rekening te houden met een geluidsnorm van
maximaal 80 DB.

Tijdens jullie feest kan je gebruik
maken van onze geluidsset voor achtergrondmuziek. Echter, in onze tuin is het niet
mogelijk om muziek af te spelen.

Of je nu een collega in het zonnetje wil zetten of het diamanten
bruidspaar een onvergetelijke
avond wil bezorgen: bij ons vier
je het in sfeer. Van het vieren van
een mijlpaal tot huwelijksfeest.

VERJAARDAG
Onze locatie is de ideale plek
voor iedere verjaardag, binnen
of buiten. We denken graag mee
over de verrassende, creatieve
invulling van de
verjaardag.

ROMANTISCH, ACTIEF
OF HIP?
Je ouders die veertig jaar getrouwd zijn. Je bedrijf dat dit jaar
tien jaar bestaat. Je man die met
pensioen gaat. Of het feit dat je,
ondanks alle tegenslagen van
de afgelopen jaren, winst hebt
gemaakt. Grijp het aan om een
feestje te bouwen. Of zoals wij het
zeggen: FIER het leven! Samen
met jou komen we tot een feest
dat helemaal bij je past.

‘‘

Maak van je feest
iets bijzonders, met
een onvergetelijke
borrel in de mooiste
tuin van ‘t Gooi

BUITEN EEN
FEEST VIEREN?
Onze locatie is de perfecte plek om
buiten een feest te organiseren.
BBQ & OUTDOOR COOKING
Wat dacht je van een feest buiten met
heerlijke gerechten vanaf de BBQ?
Ons chef-koks maken de lekkerste
gerechten live voor je klaar op de
BBQ.
SHARED OF SITDOWN DINNER
Een shared dinner; samen delen en
genieten met familie en vrienden van
de lekkerste gerechten. Liever een
sitdown dinner? Ook dat kan in de
buitenlucht, sfeervol onder onze tent.
WALKING DINNER
Wil je een lekker ongedwongen
setting en culinair genieten, kies dan
voor een walking dinner. Iedereen is
vrij om rond te lopen of van tafel naar
tafel te gaan en kan tegelijkertijd
genieten van diverse verrassende
gerechten. Het tempo bepaal jij in
overleg met onze chef.

TIP!

Welk diner je ook kiest bij ons, we
zorgen voor een onvergetelijk feest,
met de heerlijkste gerechten. Tijdens
het diner ervaar je de rust, puurheid
en geschiedenis die ons fort met zich
mee brengt.
Vraag naar ons foodbook!
Laat je inspirerenen en duik in diverse
diner en borrel mogelijkheden.
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FOOD & BEVERAGE
Goede, passende hapjes en drankjes zijn essentieel voor je feest. Niet voor niets werken
we samen met Michelinsterrenchef
Dennis Huwaë. Samen met jou zorgen we
voor catering die je feest ondersteunt en
versterkt. Laat je inspireren, vraag ons
foodbook aan.

FEEST ARRANGEMENTEN
BORREL ARRANGEMENT
€42,50 p.p.

•	
Ontvangst met prosecco
•	
3 uur onbeperkt Hollands assortiment
dranken
•	
Combinatie warme en koude borrelhapjes

LOCATIE KOSTEN
Fier Bussum is exclusief voor
jullie.
Hoogseizoen: periode mei t/m
oktober - inclusief stretchtent
Vrijdag en zaterdag: € 2.650,Zondag t/m donderdag: € 2.150,Laagseizoen: periode
november t/m april
Vrijdag en zaterdag: € 2.100,Zondag t/m donderdag: € 1.600,Personeelskosten € 250,OP MAAT
Graag maken we samen met jullie
een voorstel op maat.

DINER ARRANGEMENT
€ 77,50 p.p.
• Ontvangst met Cava
•	
4 uur onbeperkt Hollands assortiment
dranken
•	
Drie gangen diner
DRANKENARRANGEMENT
Bestaande uit: rode en witte huiswijn, bier,
frisdranken, port sherry, vermouth en diverse jenevers.
■
■
■
■

2 uur € 18,50 per persoon
3 uur € 22,50 per persoon
4 uur € 27,50 per persoon
5 uur € 32,50 per persoon

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Arrangementen zijn exclusief locatie
kosten. Prijzen t/m 31 december 2022 (onder voorbehoud van prijswijzigingen).
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Kom de sfeer
proeven en ons
fort beklimmen!

BUSSUM

Ons team van
ervaren event
professionals
staan voor je
klaar. Wij denken
met je mee en zorgen voor een onvergetlijk feest!

Neem
contact met
ons op:
035 6916 788
info@fierbussum.nl
www.fierbussum.nl

