informatie

Welkom in DE
Achtertuyn

huur ruimte

FORTUYN heeft een aparte sfeervolle ruimte
achterin het restaurant met een besloten patio.
De ACHTERTUYN.
Met dezelfde sfeer van Fortuyn, kun je nu heerlĳk
genieten van onze producten, maar dan vanuit een
besloten/eigen ruimte. Ideaal en zeer geschikt voor
allerlei activiteiten zoals vergaderingen (mogelĳkheid om gebruik te maken van een beamer),
trainingen, recepties, borrels of besloten lunch /
diner. Gewoon lekker ongedwongen lunchen /
dineren tot 35 personen.
Het is een ruimte van ca 30 m2 en is te huur
inclusief Green Egg BBQ (met of zonder kok) en
beschikt over een eigen tap.
Wil je zeker zĳn van een plekje in de Achtertuyn?
Reserveer dan even van tevoren en mail naar:
info@achtertuyn.nl

De huur is afhankelijk van het gebruik. Bij borrels, lunches en
diners berekenen wij geen huur vanaf ca. 20 personen, indien u
met minder dan ca. 20 personen gebruik wilt maken van deze
ruimte dan wel.
Het gebruik van audiovisuele apparatuur en Green Egg BBQ is vrij
van gebruik, wel vragen wij hiervoor een borg die vooraf betaald
dient te worden.
Voor speciale gelegenheden kunnen wij uiteraard even met u
meedenken en een offerte maken op basis van de wensen.

capaciteit
De capaciteit van de Achtertuyn is afhankelijk van het gebruik.
Vergaderopstelling
Borrel (eventueel voorzien van staantafels)
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= niet geschikt voor deze hoeveelheid personen of
niet mogelijk in dit tijdsbestek / op deze dag

Fortuyn kiest voor duurzaam eten
Fortuyn oogt niet alleen groen, maar wil vooral groen, duurzaam en verantwoord bereide gerechten presenteren.
De koeien hebben een mooi leven gehad en de vis is van prachtkwaliteit en wordt duurzaam gevangen.
Om deze duurzame producten te bereiden hebben wĳ gekozen voor de houtskooloven van Josper.
De bereiding onder extreem hoge temperaturen garandeert dat de smaak niet alleen behouden blĳft
maar enorm wordt versterkt.

WIJ SERVEREN DIT

De hereford koe
Deze koeien staan dicht bij de
natuur en worden daarom op een
natuurlijk manier gehouden. Ze grazen op voedselrijke grond en
in de winter krijgen ze een smakelijk en kruidig hooi bijgevoerd.
De kalfjes zogen tot 8 maanden bij hun moeder. Deze natuurlijke en duurzame benadering proef je! Dit vlees is goed voor het
milieu, dierenwelzijn en landschap.
De Hereford Entrecote is afkomstig van ecologisch gerijpt
rundvlees en wordt gesneden uit het rug-gedeelte van het rund.
Kenmerkend is het mooie randje vet dat altijd aan de buitenkant
zit en dat door het braden lekker zacht wordt. Het vet geeft
bovendien een lekkere smaak aan het vlees en zorgt ervoor dat
het vlees niet teveel uitdroogt. Het vlees krijgt mede door de
rijping én het randje vet een zeer fijne smaak.

VOLKOREN TARWE

SPELT BROOD

Een 100% desembrood op
basis van volkoren tarwe dat in de
Commandeursmolen te Mechelen op
een ecologische manier gemalen wordt.
Gebakken op een steenovenvloer.

Een 100% zuiver speltbrood op
basis van desem en 1% gist. Bereidt
volgens “Tradition Française”. Doordat
het brood gebakken is op een
steenovenvloer ontwikkeld het brood
een knapperige korst met een heerlijke
kauwstructuur.

Dit brood bevat geen synthetische
conserveringsmiddelen of
broodverbeteraars
Ingrediënten: tarwebloem, tarwemeel,
biologische moutsiroop, meergranen,
huisgemaakt desem, zeezout en water

Dit brood bevat geen synthetische
conserveringsmiddelen of
broodverbeteraars
Ingrediënten: speltbloem, huisgemaakt
desem, gist, zeezout en water

wat is een josper oven?
Dat is een authentieke Spaanse houtskool oven. Het betreft een elegante combinatie tussen grill en oven in één apparaat en werkt voor
100% op houtskool. Met de Josper ga je weer terug naar de basis: de eeuwenoude kooktechniek van bakken en braden boven open vuur.
Hierdoor krijg je een prachtig mooie barbeque smaak aan vlees en vis.

Allergisch?
Vraag gerust ons personeel om advies.

LUNCH
Lunch regular........................................ 8,00
Plateau van diverse broodjes (prijs p.p.)

Lunch deluxe....................................... 12,00
Plateau van diverse broodjes, Van Weiderijck kroket, salade
en soep (prijs p.p.)

borrel
Brood Fortuyn....................................... 5,50
Breekbrood met heerlijke Fortuyn dip

Plateau Fortuyn..................................... 8,50
Een mix van borrelgarnituren, zowel koud als warm,
samengesteld door onze keuken (prijs p.p.)

hoofdgerecht
Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met bijpassende garnituren.
Bijpassend wijnarrangement € 12,00 p.p.

keuzemenu deluxe

32,50

Voorgerecht

Pomodorisoep Fortuyn...................................
Met luchtige mascarpone en basilicum
Dagverse soep..............................................
Wisselend met het marktaanbod en de seizoenen
Carpaccio Hereford.......................................
Carpaccio van gebraden Hereford runder entrecote met rucola
pesto, pijnboompitjes en Pecorino kaas

Pomodorisoep Fortuyn...................................
Met luchtige mascarpone en basilicum
Carpaccio Hereford.......................................
Carpaccio van gebraden Hereford runder entrecote met rucola
pesto, pijnboompitjes en Pecorino kaas
Fortuyn garnalen cocktail...............................
Verse Hollandse garnalen, witlof Juliënne, Granny Smith appel en
luchtige whiskey saus
Terrine van eend............................................
Gekonfijte eendenbout met eendenlever en Cointreau, compote
van appel met vanille, kaneel en steranijs, warm brioche brood en
balsamico siroop

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Risotto..........................................................
Risotto, pompoen en Comté kaas
Coquilles St. Jacques......................................
Met Hollandaise saus
Parelhoen filet...............................................
Met gevogelte jus, witte Port en salie
Burger Fortuyn..............................................
Met tomaat, pickled cucumber, mesclun sla en hamburger relish

Paddestoelen torteliniʼs..................................
Met gegrilde groenten, truffelbitterbal en kruidenolie
Coquilles St. Jacques......................................
Met Hollandaise saus
Parelhoen filet...............................................
Met gevogelte jus, witte Port en salie
Runder bavette filet........................................
Met seizoens paddestoelen, jus met Cognac

Nagerecht

Nagerecht

Petit dessert du chef.......................................
Selectie van kleine zoete desserts

Petit dessert du chef.......................................
Selectie van kleine zoete desserts
Fromage.......................................................
Selectie van fijne kazen van kaashuis Tromp

keuzemenu regular

27,50

Voorgerecht

let’s bbq!
BBQ PAKKET REGULAR

40,00

- Salade met dressing
- Fruitsalade
- Speltbrood en volkoren brood
- Peterselieboter en roomboter
- Fortuyndip, truffelmayonaise, wasabimayonaise
- Runder bavette, hamburger (150gr), olijcke saucijs
- Zalmfilet (100gr), gamba (1 stuk p.p.)
- Gepofte aardappel met crème fraîche

BBQ PAKKET deluxe

50,00

- Salade met dressing
- Fruitsalade
- Breekbrood
- Peterselieboter en roomboter
- Fortuyndip, truffelmayonaise, wasabimayonaise
- Hamburger (150gr), runder entrecote, parelhoen filet
- Zalmfilet (100gr), gamba (2 stuks p.p.)
- Gepofte aardappel met crème fraîche

drinks
Zelf je eigen bier tappen in de Achtertuyn
Bierfust ................................................150,00

Afkoop bierfust a 20 liter
Wijn .............................................................
Zie wijnkaart Fortuyn

wat is een GREEN EGG BBQ?
Big Green Egg, het ‘groene ei’ uit Amerika, wint aan populariteit. En dat begrijpen we. Deze fantastische outdoor kitchen kan meer dan
vlees grillen alleen; de Big Green Egg is een oven, bakplaat en barbecue in één! Het idee voor deze kogelvormige alleskunner is overgewaaid uit Japan, waar de zogenaamde kamado, een afgesloten oven of kookpot van keramiek, al eeuwenlang wordt gebruikt om in te
koken. Keramiek is bestand tegen hoge temperaturen en staat bekend als perfecte warmtegeleider. De Big Green Egg wordt vervaardigd uit
een speciaal soort keramiek, dat ook wordt toegepast in de ruimtevaart. De beste materialen dus, voor het beste resultaat.

