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WELKOM IN DE BELEVINGSBRASSERIE
Onze Belevingsbrasserie heeft de voorbije
maanden een heuse metamorfose ondergaan. De
locatie midden in de duinen en de fascinerende
geschiedenis bleven onaangeroerd, maar binnenin
het fort is een hele beleving ontstaan. We zijn
dolenthousiast over het resultaat, en kijken
ernaar uit om jullie bij ons mooie, onvergetelijke
momenten te laten beleven!

Het moderne interieur en het sfeervolle terras in
een uniek kader zorgen ervoor dat dit de nieuwe
hotspot is van Oosteroever. Een plek waar we
elkaar opnieuw mogen ontmoeten, kunnen klinken
met een drankje of gewoon genieten van lekkere
snacks en klassiekers. Op ons terras verwennen we
je bovendien met het mooiste uitzicht van de stad.

“De Waanzinnige Bar” pop-up was vorig jaar een
schot in de roos, en toonde ons de weg die de
Brasserie moest inslaan. Een plek waar kinderen
kunnen dromen & spelen, en (groot-)ouders
kunnen ontspannen. Maar ook een plek waar
gefeest en georganiseerd kan worden, zowel
met vrienden als familie, als met klanten en
medewerkers. De renovatie is nu achter de rug.

De Belevingsbrasserie is in juli & augustus elke dag
open van 10.00 tot 20.00 uur. Van 15 maart tot
en met 11 november zijn we open van woensdag
t.e.m. zondag, telkens van 10.00 tot 18.00 uur.
Vanaf 11 november tot 15 maart zijn we open op
woensdag t.e.m. zondag van 10.00 tot 17.00. Ook
in de schoolvakanties zijn we open, dagelijks van
10.00 tot 18.00 uur.
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/fortnapoleonbrasserie
@fort_napoleon_brasserie

ELKE EERSTE
ZONDAG VAN DE
MAAND LUXE
ONTBIJTBUFFET
Het ontbijt op zondagochtend: een
echt gezinsmoment om heerlijk van te
genieten, met iedereen rond de tafel.
En nog net dat tikkeltje ontspannender
als je gewoon de voetjes onder tafel kan
schuiven ;-).
Daarom verwelkomen we je elke eerste
zondag van de maand voor een uitgebreid
ontbijtbuffet in onze Belevingsbrasserie
met kinderanimatie. We selecteren
alleen maar verse, lokale producten van
topkwaliteit, waardoor het ontbijt enkel
op reservatie is. Reserveren kan via onze
website, telefonisch (059 33 09 37), of
aan de kassa tijdens je bezoek.

WWW.FORT-NAPOLEON-BRASSERIE.BE

DRINKS
BESTELLEN AAN DE KASSA

FRIS
Coca Cola | zero
Fanta
Plat | Bruisend water 0,25l
Plat | Bruisend water 0,50l
Plat | Bruisend water 0,70l
Fuze Tea peach
Nordic Mist tonic
Minute Maid Appel | Sinaas
Minute Maid Multivruchten

BIER
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,80
€ 5,50
€ 7,60
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,80
€ 2,80

Fristi
Cécémel
Almdudler
Kidibull
Gemberbier
Lemonaid Bloodorange
Lemonaid Ginger
Yugen Kombucha - Ginger-Lemon
Homemade iced tea

€ 2,80
€ 2,80
€ 3,00
€ 3,20
€ 3,20
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,20
€ 4,50

€ 3,00
€ 3,60
€ 3,60
€ 4,10
€ 4,10
€ 8,00
€ 3,00
€ 3,50

Freaky hot chocolate
€ 6,00
Slagroom - snoepjes - veel lekkers
Warme chocomelk met rum
€ 8,00
Warme chocomelk met Grand Marnier € 8,00
Thee
€ 3,00
Munt - English breakfast - Rozenbottel - Earl Grey

WARM
Koffie - Deca
Cappuccino
Latte macchiato
Latte macchiato karamel
Latte macchiato hazelnoot
Irish Coffee
Warme chocomelk
Warme chocomelk met slagroom

€ 8,00
€ 5,50
€ 6,00
€ 8,80
€ 9,50
€ 4,50

Sherry
Limoncello Shot
Limoncello On the rocks
Limoncello Fever Tree
Peterman-Tonic

Gin - Bombay Sapphire Fentimans
Gin - Bulldog Fever Tree
Gin - HTK Fever Tree
Gin - Tanqueray n°10 Thomas Henry
Gin - Copperhead Fever Tree
Gin - Tanneke Thomas Henry
Hierbas de las Dunas Fever Tree
Aperol Spritz
Negroni Rode vermouth - gin - Campari
Think Pink Witte vermouth - tonic - granaatappelsap
Mojito per glas
Mojito per kan
Long Island Iced Tea Vodka - gin - tequila - cointreau - rum - limoensap - cola
Dark ‘n Stormy Bruine rum - limoensap - gemberbier
Whiskey Sour Bourbon whiskey - limoensap - rietsuiker
Tinto de Verano Rode wijn - witte limonade
Cruz Pink Fresco Tonic
Sangria per glas
Sangria per kan

€ 4,50
€ 4,00
€ 6,00
€ 7,50
€ 6,00

€ 9,50
€ 10,50
€ 10,50
€11,50
€ 13,50
€ 14,50
€ 11,00
€ 8,50
€ 11,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 49,00
€ 13,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 39,00

SIGNATURE DRINK

2

25cl
25cl
25cl
33cl

€ 2,90
€ 3,60
€ 4,20
€ 4,50

25cl
33 cl
25cl
33cl
33cl
33cl
25cl
33cl
33cl

€ 2,90
€ 3,00
€ 3,70
€ 4,50
€ 4,20
€ 4,20
€ 3,20
€ 4,50
€ 4,00

Op Fles
Cristal 0.0
Kriek Mort Subite
Ciney Blond
Tripel Achiel
Grimbergen Blond
Grimbergen Bruin
Maes Radler
Keyte Tripel
Strongbow Gold Apple

WIJN & BUBBELS

Champagne
Jacquart - per fles

COCKTAIL

St. Raphaël 		
St. Raphaël-Tonic

Cristal
Hapkin
Grimbergen Winter
Affligem Tripel

Cava
per glas
per fles

APERITIEF
Picon vin blanc
Pastis Duval
Vermouth wit/rood
Vermouth wit/rood Sinaasappelsap
Vermouth wit/rood Fever Tree
Porto Cruz Tawny/Pink

Van ‘t vat

€ 5,00
€ 7,00

€ 6,50
€ 30,00
€ 65,00

Huiswijn wit
Chardonnay - Ropiteau Frères, Pays d’Oc | Frankrijk
per glas
€ 5,00
per fles
€ 28,00
Huiswijn rosé
Kennel l’instant K, Côtes de Provence | Frankrijk
per glas
€ 5,00
per fles
€ 28,00
Huiswijn rood
Domaine de Cassagnau, Pays d’Oc | Frankrijk
per glas
€ 5,00
per fles
€ 28,00

DIGESTIEF
Hierbas de las Dunas On the rocks
Lagavullin (single malt)
Otis (premium aged rum)
Peterman jenever jong
Smeets jenever oud

€ 7,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 3,50
€ 5,00

MOCKTAILS
Orange Zip Vers fruitsap - tonic - grenadine
Big Tom Gekruid tomatensap - selder
Mojito
Gin & Tonic
Aperol Spritz

€ 7,00
€ 4,20
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
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FOOD
OOK TAKEAWAY MOGELIJK

OM TE DELEN

SNACKS

Droge worst
Zee-saucisse “Deschildere”
Tapenade van zwarte olijven
Hummus
Flatbread Mozzarella - Italiaanse ham - gegrilde groenten
Tapasplank deluxe
Nachos deluxe
Huisgemaakte mini-garnaalkroketjes 6 stuks
Gegrilde kippenboutjes 6 stuks
Huisgemaakte mini-loempia’s Sweet chili saus - 4 stuks
Albondigas Licht pikante gehaktballetjes - tomatensalsa
Potje paté Houthakkersbrood

€ 2,50
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 16,50
€ 22,50
€ 12,50
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,00

Balletjes in tomatensaus op grootmoeders wijze Frietjes
€ 19,00
Stoofvlees van varkenswangetjes Frietjes - frisse salade
€ 21,50
Oostends vispannetje Frietjes
€ 23,50
Huisgemaakte garnaalkroketten Brood - frisse salade
€ 10,50 | € 14,50 | € 18,50
1 stuk | 2 stuks | 3 stuks
Huisgemaakte kaaskroketten Brood - frisse salade
€ 9,00 | € 13,00 | € 17,00
1 stuk | 2 stuks | 3 stuks
Wrap Bonaparte Gebakken gehakt - appel - curry - rucola - frisse salade
€ 16,00
Wrap Elba Spicy kip - paprika - sla - tandoori saus - frisse salade
€ 16,00
Tosti classic 2 st. Ham - kaas - frisse salade
€ 12,00
Tosti Italian 2 st. Gedroogde ham - tomaat - mozarella - pesto - frisse salade
€ 15,00
Rundscarpaccio Rode pesto - parmezaan - rucola - pijnboompitten - brood
€ 16,50
Veggie ovenschotel
€ 17,00
Supplement frisse salade
€ 4,50

SIGNATURE DISH

SOEP, SALADE, PASTA

Huisgemaakte

Fish & chips a l’ostendaise
€ 5,50
€ 5,50

Tomatensoep met balletjes Brood
Soep van de dag Brood
Lasagne bolognaise

€ 16,00

Oosterse salade met kip
Spicy kip - hummus - gegrilde groentjes - kikkererwten
oosterse dressing - tomatensalsa
Salade van de dag zie suggestiebord

€ 16,00

€ 16,00

Tartaar - HP saus - frisse salade

€ 19,50		

BURGERS
Kippenburger Kip aan ‘t spit - rode pesto - sla - tomaat - parmezaan - Caesar
saus - frisse salade
Rundsburger Burger - sla - tomaat - rode ui - Jules saus - frisse salade
Visburger Noordzee kabeljauw - sla - tomaat - verse tartaarsaus - frisse salade
Veggieburger Burger - sla - tomaat - Jules saus

€ 15,50
€ 16,00
€ 16,00
€ 15,50

KLEINE LEKKERBEKKEN
Tosti classic Ham-kaas uit het vuistje
Kids lasagne
Fish & chips
Balletjes in tomatensaus Met frietjes
Zoete aardappelfrietjes Met saus naar keuze
Belgische frietjes Met saus naar keuze
Extra saus

€ 5,00
€ 9,00
€ 14,50
€ 14,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 0,90

ZOET
Brusselse wafel Bloemsuiker
Supplement slagroom - nutella - speculaas - honing - boter - confituur
Moelleux van donkere chocolade
Appelstrudel Slagroom
Taart van de dag
Diverse ijsjes Zelf uit te kiezen bij de bar

€ 5,00
€ 0,50
€ 7,50
€ 5,50
€ 5,50
prijs aan kassa

TONIC

veggie |

pikant |

allergenen: zie www.fort-napoleon-brasserie.be/allergenen
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FEEST

VAN GEBOORTEFEEST TOT COMMUNIE,
VAN TROUWFEEST TOT JUBILEUM
De Belevingsbrasserie verwelkomt je graag
voor al je familie- & privéfeesten.

Fort Napoleon heeft heel wat unieke plekken die
garant staan voor een prachtige setting en een
adembenemend uitzicht, en die je bijna letterlijk
in de duinen en de natuur brengen. Verborgen en
sfeervol in de grachten rondom het Fort, met open
zicht op het dakterras van de brasserie of het dak
van het Fort: jij en je gasten zullen jouw feest niet
snel vergeten.
Voor feesten & events werken we met een formule
of menu op maat, helemaal afgestemd op jouw
wensen en smaak. Een brunch, receptie, diner aan
tafel, walking diner, themafeest, origineel concept
... noem maar!
We denken met je mee en zetten onze
eventervaring in om een onvergetelijke beleving
op maat te creëren.

BESPREEK JOUW
FEEST MET ONS
Wil je graag de mogelijkheden
bespreken? Stuur een mailtje naar
info@fort-napoleon-brasserie.be, of surf
naar www.fort-napoleon-brasserie.be.
We contacteren je snel!
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KIDS

“GEZELLIG ETEN & GENIETEN
VOOR DE HELE FAMILIE”
Als ouder is het vaak zoeken
naar een geschikte locatie om
met het volledige gezin rustig te
genieten. Zoek niet verder :-). De
Belevingsbrasserie in het Fort
Napoleon is de ideale plek. Je
kan er niet enkel lekker eten en
drinken, je kan dat ook zorgeloos
samen doen met de kinderen!
Als jong gezin van vier trekken Anne
en Elias er graag op uit met hun
vrienden. De Belevingsbrasserie
is voor hen de ideale uitvalsbasis

Po st ee n fo to
v a n je
zoe k to ch t op
so ci a l
media en tag
on s!

voor een wandeling aan zee of
om een expo te bezoeken in het
Fort Napoleon. Anne: “Deze plek
is zo ontzettend kindvriendelijk.
Uiteraard zijn er kinderstoelen en
is er een uitgebreide menukaart
voor kinderen, maar de beleving
gaat
veel
verder:
kinderen
krijgen een kleurmapje, er is een
schattenzoektocht ... Bovendien
zijn er maar weinig plaatsen waar je
je kind met een gerust hart even kan
laten rondlopen. Hier is dat geen
probleem. In de gang zijn er spiegels

waar de kinderen zich mee kunnen
uitleven, en waar ze zich letterlijk
kunnen meten met Napoleon.
Daardoor kan je als ouder ook veel
meer genieten. We komen hier
enorm graag.”
Ook Eline apprecieert de sfeer &
locatie. Eline: “Je hebt veel ruimte
om te zitten met je vrienden en de
kinderen erbij. Het kleurboekje
dat je aan de kassa kan krijgen is
een leuke “bezighouder” voor de
kindjes. De tapasplank is trouwens

echt een aanrader en ideaal om te
aperitieven.” Pieter vult aan: “De
kaart biedt voor ieder wat wils,
en de Fish & Chips zijn heerlijk!
Het is vooral leuk dat je als ouder
zonder zorgen je kind(eren) kan
meebrengen.”
“Bovendien organiseert het Fort
regelmatig leuke expo’s. Als je na
zo’n bezoek samen kan afsluiten in
De Belevingsbrasserie maakt dat
het plaatje rond. Je kind is gelukkig
en de papa is gelukkig”, lacht Elias.

GA OP SCHATTENZOEKTOCHT MET
NAPOLEON EN WIN EEN LEUKE PRIJS ...
Wist je dat er doorheen onze Belevingsbrasserie meerdere Napoleons
verstopt zitten? En nog belangrijker: als je ze allemaal vindt, maak je kans
op een leuke prijs!
Vraag aan de bar of kassa naar de schattenkaart voor jouw kind(eren), duid
alle Napoleons aan op de plattegrond en vul jouw gegevens in. Wie weet
win je een fun-pakket of een kinderfeestje! Meer info over de wedstrijd
vind je op onze website.
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JOUW BEDRIJFSFEEST OF EVENT
IN DE BELEVINGSBRASSERIE?
ALLES IS MOGELIJK!
Ben je op zoek naar een unieke locatie voor jouw professioneel event? Onze Belevingsbrasserie
is flexibel inzetbaar voor elk type evenement. Recepties, workshops, seminaries, klantenevents,
productvoorstellingen, zakelijke lunch, personeelsfeesten ... We denken met jou mee en zetten onze
jarenlange eventervaring in om een professioneel & sfeervol event op maat uit te werken.
Fort Napoleon is vlot bereikbaar, zowel met de wagen als met het openbaar vervoer (kusttram).
Rondom het Fort is er uitgebreid parkeerruimte beschikbaar op minieme wandelafstand. Onze ruimtes
zijn samen of afzonderlijk flexibel te gebruiken en te verdelen, met een maximumbezetting van 140
(zittend) tot 200 (receptie) personen. Het maximum aantal personen is afhankelijk van de gekozen
tafel- en zaalopstelling.
Heb je nood aan een foto/videograaf, deejay, een presentator, videoschermen ... Of wens je de zaal te
stylen met bloemen, een bijzondere inrichting, sfeerverlichting, specifieke meubels ...? We werken nauw
samen met ervaren partners, die stuk voor stuk garant staan voor stijlvol en betrouwbaar werk. Als vast
aanspreekpunt regelen we graag alle details voor jou.
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VRAAG MEER INFO OF
EEN VOORSTEL AAN
Wil je graag alle mogelijkheden
bespreken? Stuur een mailtje naar
info@fort-napoleon-brasserie.be, of surf
naar www.fort-napoleon-brasserie.be
We contacteren je snel!
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LOKAAL

FISH & CHIPS RECHT UIT DE NOORDZEE
Fish & Chips, het is dé “signature dish” van De
Belevingsbrasserie waar we bijzonder fier op zijn.
Uiteraard omdat ze heerlijk smaken, maar ook
omdat ze bijna letterlijk komen aangespoeld uit de
Noordzee.
De fish bereiden we met verse pladijs, een wat onbeminde en
minder gekende vissoort, maar wel één van de meest verfijnde
vissoorten die de Noordzee te bieden heeft. Pladijs of schol heeft
een heerlijke volle smaak en fijn visvlees, stevig van structuur en
mals.
Pladijs legt - zoals veel andere vissoorten - geen duizenden
kilometers af vooraleer de vis op ons bord belandt, en daar
hechten we veel belang aan. Onze chef kiest aan de vistrap zelf
de ploate uit, recht uit de Noordzee. Het resultaat: Fish & Chips
zoals ze volgens de traditie moeten smaken: knapperig, perfect
gebakken en vergezeld van luchtige, Belgische frietjes.

Voor jong & oud
Pladijs is heel het jaar door te verkrijgen aan topkwaliteit, en valt
in de smaak bij zowel jong als oud. Door de vis als onze favoriete
“Fish & Chips” op de kaart te zetten, bieden we een toegankelijk
gerecht aan voor alle leeftijden, waar je op elk moment van kan
genieten. Onze huisgemaakte tartaar zorgt bovendien voor nog
een extra smaakbeleving. Laat het smaken!

LOKALE
SAMENWERKING
Onze voorliefde voor verse, streekgebonden producten
zorgt ervoor dat lokaal kopen & koken een hoofdrol
speelt in De Belevingsbrasserie. Onze fishburger komt
via het Vispaleis, de viswinkel op de Alfons Pieterslaan,
recht uit de Noordzee. Voor de garnaalkroketjes
doen we een beroep op Les Filles du Bord de Mer (een
foodtruckconcept van Taste i Like) en voor het ontbijt
bestellen we de charcuterie, koffiekoeken, pistolets …
steevast bij lokale ondernemers.
Uze liefde voe vesche, streekgeboenden productn zorgt
ervoorn da lokaal koopn & kookn e hoofdrol speelt in De
Belevingsbrasserie. Uze fishburger komt vers via ’t Vispaleis,
das dien viswienkel op de boulevard, recht ut et zèètje. De
gérnoaskroketn komn àzo van Les Filles du Bord de Mer (e
foodtruckconcept van Taste i Like) en voe et ontbijt besteln we
de toespiezje, de butterkoekn en pistolets … assan bie de lokale
oendernemers.
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KALENDER

EXPO’S

Meer info & details via
www.fort-napoleon-brasserie.be!

VOOR KLEIN & GROOT

19 FEBRUARI T.E.M. 18 APRIL
De Grote Ridder Muis - Doe-expo
VAST VERHALENPARCOURS
Waar de muren fluisteren

/fortnapoleonbrasserie

@fort_napoleon_brasserie

VASTE WAARDE
ONTBIJT | BARBECUE
3 juli

Luxe ontbijt met kinderanimatie

21 juli

Barbecue à volonté

7 augustus

Luxe ontbijt met kinderanimatie

15 augustus Barbecue à volonté

BIJZONDERE FEESTDAGEN
17 APRIL - Paasbrunch
Geniet samen met de familie van een
uitgebreid brunch buffet met warme & koude
gerechten en gratis kinderanimatie.
8 MEI - Moederdagbrunch
Op Moederdag leggen we alle mama’s graag
extra in de watten met een uitgebreid brunch
buffet en uiteraard gratis kinderanimatie.
12 JUNI - Vaderdag luxe-ontbijt
Ook de papa’s verwennen we graag met een
luxe ontbijt buffet en gratis kinderanimatie.

RESERVEREN VIA
WWW.FORT-NAPOLEON-BRASSERIE.BE

GESCHENKTIP CADEAUBON
Met een cadeaubon van De Belevingsbrasserie schenk je vrienden,
familie, collega’s ... een bijzondere beleving in Fort Napoleon.
Aperitieven, lunchen, genieten van een dessert ... alles is mogelijk met
de bon!
Je kiest zelf het bedrag dat je wil schenken, of je schenkt specifiek een
van onze formules zoals bv. het maandelijkse ontbijtbuffet.
Wil je graag al je medewerkers, je vereniging, je klanten ... verrassen
met een cadeaubon? Contacteer jessica@fort-napoleon-brasserie.be
voor een offerte en voorstel op maat!
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