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Beste gast , welkom op onze vierkanshoeve.Alles wat we bij Enjoytoday 
doen, is erop gericht mensen tot mentale rust te brengen, zodat ze meer uit 
zichzelf kunnen halen en efficiënt kunnen werken. Dat vertaalt zich naadloos 
in een totaalconcept , waar de gezondheid van onze klanten en medewerkers 
de absolute prioriteit geniet.  
 
Onze vergader arrangementen bevatten bewust een variatie aan heerlijke 
salades en fruit. Daarnaast zetten we ook in op gezonde tussendoortjes 
en dranken. Van granenkoeken over een rauwe groentemix , tot zelfbereide 
fruit- of groentensmoothies: u vraagt , wij draaien. Als het uw energieniveau 
en concentratie maar ten goede komt! 

Tot binnenkort
Iris, Geert , Sabrina & Alexander



ONTBIJT Ontvangst ontbijt

Comfort ontbijt buffet

Brunch “Enjoy Today ”

€10

v.a. €22 ,50

v.a. €30,50

Pistolets, stokbrood, yoghurt, assortiment charcuterie 
& kazen, confituur en een gekookt eitje.

Comfort + quiche, gerookte zalm, boursin,  
American pancakes, rood fruit en verse fruitsalade

Ontvang uw gasten met een assortiment aan ont-
bijtkoeken & granolabars

Elk ontbijt wordt voorzien van koffie, thee, melk, fruitsap en ontbijtrepen.

Zin in meer?

Voeg een gebakken ei of omelet toe aan uw ontbijt €5/pp

We bieden u en uw gasten bij Enjoytoday 
graag een gezonde lunch aan. U heeft de 
keuze tussen koude en warme lunches.  
 
Elke maaltijd kan aangepaste worden 
naar uw (dieet)wensen en/of budget.

Zin in meer? Voeg verse dagsoep toe 
aan uw lunch voor €5/pp.

Broodjeslunch

Businesslunch “Enjoy Today ”

Salade & pasta buffet

€16

€24,50

€26,50

creeër uw eigen broodje of salade met ons buffet vol 
verse ingrediënten. Maak uw lunch compleet met 
een kom verse dagsoep. (min 10 personen)

Uitgebreid en gezond buffet van verschillende 
salades, quinoa, koude pasta’s en vleesgerechten.

Assortiment van mini belegde broodjes.  Zin in iets 
luxueuzer beleg? pas uw assortiment aan voor €4/pp

KOUDE LUNCH

***NIE
UW***

Individuele salade €21.00

Kies één van onze verschillende salades per persoon. 
Wij maken graag uw salade klaar tegen de lunch. 
Vraag naar onze seizoens-& indiviuele salades.



WARME LUNCH

Quich & salade buffet

Trio van pasta

Lasagne v/h huis

v.a. €25.50

€24,50

€16.50

Buffet van warme pasta’s met een vlees, vis en vege-
tarische optie. Geserveerd met kaas en brood.

Verse lasagne met tomaat of vegetarische variant 
met paprika

Gezond buffet van drie huisgemaakte quiches en 
groentensalades.

Zin in meer?

Start je lunch met een aperitiefhapje.

Voeg een kom verse dagsoep toe aan uw koude lunch

Extra mini belegd broodje of wrap

€4.5/stuk

€5/pp

€2 ,50/stuk

trio van gebak

Individuele desserts

dessertenbuffet

€7

€7,50

€25,00

Assortiment muffins (chocolade & blueberry), Ameri-
can coockies en donuts. (2 per persoon)

Yoghurt , granola & fruit 

Assortiment muffins

v.a. €5

€6

Assortiment mini donuts doorheen de dag.

Buffet van gebak €12

Assortiment muffins (chocolade & blueberry), Ameri-
can coockies en donuts doorheen de dag.

VERSNAPERINGEN

DESSERT

***NIEUW***

Keuze uit: chocolademousse, tiramisu speculoos of 
lange vingers, panna cotta met rood fruit en coulis of 
passievrucht en mango of mascarpone met limoncello



BBQ Zelfkookformule

Classic BBQ formule

€28,50

v.a. €42 ,50

Uitgebreide BBQ met Vis, Vlees en groentenbuffet. 
Dit met privé chef en bediening.

Wij voorzien kant en klare groenten, sauzen, vlees en 
vis. Het enige die jullie nog moeten doen is bakken.

DINNER BUFFET

€26

€26

€18

€26,50

€27

€31,5

Geserveerd met pepersaus, groenten& krieltjes.

Met mostersaus en puree of aardappelgratin

Kreeftensaus en gestoofde groenten

Onze versie van de klasssieker met bruine 
bieren uit de Vlaamse Ardennen.

trio van pasta met vlees, vis en vegetarische 
optie. Geserveerd met brood en kaas.

Stoofvlees friet

Pretty Pasta

Lasagne Bolognese

Varkensgebraad

Varkenshammetje

Tongrolletjes met rivierkreeft

***NIEUW*** PIZZARETTE
Kom samen aan tafel en maak elk uw eigen mini 
pizza’s. Wij voorzien alle kant en klare groenten 
voor een uitgebreid buffet. Van tomaten salsa tot 
salami, van paprika tot ananas. Alles is aanwezig 
om ieder zijn of haar favoriete pizza’s te maken.

Minimaal 4 personen
v.a. €23,50

Meatlovers BBQ v.a. €75

Een volledig pakket inclusief fingerfood, 1/2de gegril-
de kreeft & luxe BBQ van cote à los, spare ribs en 
assortiment gemarineerde vleeswaren. 
We sluiten de BBQ af met een citroentaart en koffie-
buffet.



ZITTEND DINER

Zin in iets meer? Onze privé chef maakt voor uw 
groep graag een seizoensdiner klaar om de dag mee 
af te sluiten.

Onze diners worden bij overnachting aan tafel be-
diend in de woning. 

Alle menu’s zijn verkrijgbaar v.a. 5 personen. prijzen zijn
exclusief chef, bediening en inkleding.

3 gangen menu

3 gangen gastronomisch menu

4 gangen gastronomisch menu

€57.50

€80,00

€89,00

een seizoens gebonden gastronmische diner 
met 3 gangen gemaakt door onze privé chef 
ter plaatse. (vanaf 8 personen)

Voeg een amuse toe aan uw gastronomische 
menu. (vanaf 8 personen)

Geniet van een vaste menu met voorgerecht, 
hoofdgerecht en dessert.

Chef kok: €40/u per 25 personen (altijd nodig)
Bediening: €30/u per 25 personen. (vanaf 10 personen)

Zin in meer?

Tafellinnen en inkleding met kaarsen en bloemen op tafel v.a €12/pp

De luxe v.a. €32
Extra exclusieve kazen, peperkoek, vijgen en fruitpasta

Traditioneel v.a. €26
kazen uit verschillende landen afgewerkt met drui-
ven, gedroogde vruchten, noten en confituur.

KAAS & WIJN

Zin in meer?

Voeg vleeswaren en charcuterie toe aan uw kaasplank +€4/pp

Rode wijn: Tritium Crianza Tempranillo (Rioja - Spanje)

Rode wijn: Le Strette Persole Barbera d’Alba (Piemonte - Italie)

Rode wijn: Domaine Gilles Gaudet 2019 (Bourgogne - Frankrijk)

€19/f les

€28/f les

€39/fles

Vraag naar onze wijnkaart (ism Gustido) voor alle beschikbare wijnen.



APERO 1/2u apéro

1u apéro

v.a. €10

v.a. €13,50

Een uur aperitief met cava streekbieren, frisdranken 
en tapas op tafel.

Een half uur aperitief met cava, streekbieren, frisdran-
ken en tapas op tafel.

Zin in meer?

Voeg drie koude hapjes toe aan uw aperitief

2 warme en 2 koud hapjes

v.a. €14/pp

v.a. €17/pp

Snack pakket (8 personen) €28

Op te warmen pakket met chickenwings, dippers, 
worstenbroodjes ....

Deze pakketten staan in de woning en zijn zelfbedie-
ningspaketten.

Krokant pakket (6 personen) €15
Pakket van chips & koude snacks met oa popcorn, 
chips tuc koeken ...

MIDNIGHT SNACK

DRANKEN & FORFAIT

Basis 3u

Comfort 3u

Comfort plus 3u

All-in (diner+avond)

€12 ,50

€17,50

€22 ,50

€25,00

Onbeperkt gebruik van wijnen, streek-
bieren, waters, frisdranken,koffie en 

onbeperkt gebruik van cava, wijnen, 
streekbieren, waters en frisdranken.

Onbeperkt gebruik van wijnen, streek-
bieren en frisdranken tijdens diner en 
avondprogramma.

Onbeperkt gebruik van wijnen, waters, 
koffie & thee.

(Spuit)water 1,5L

Liefmans 25cl

jupiler/ jupiler 0,0 25cl

Adriaan Brouwer trippel 25cl

Cava Heretat Sabartés 75cl

Frisdranken 25cl (fanta, cola, sweppes, ice tea, gini)

Fruitsap 75cl

Kwaremont 25cl

Ename 33cl (Pater, Blond, Trippel, Dubbel)

Duvel

€5

€3,50

€2 ,25

€3,50

€3,50

€5

€3

€2 ,25

€3,50

€25

Vragen of opmerkingen over onze formules? Op 
zoek naar een offerte op maat? aarzel niet ons te 
contacteren via info@enjoytoday.be.

alle prijzen zijn exclusief BTW, we vragen om per groep of gezelschap éénzelfde keuze te maken voor lunch of diner.  De 
geafficheerde prijzen kunnen verschillen van actuele prijzen. Bekijk uw offerte voor de meest up to date prijs.

(bij overnachting)

Fles huiswijn 75cl (wit , rosé rood) €15


