
Samen genieten in de natuur, dat is waar we bij de 
Forelderij voor staan. Heerlijk spelen in de houten 
speeltuin, genieten van een drankje of hapje op het 
terras of binnen bij de haard en lekkere verse 
groente en fruit oogsten om mee te nemen naar 
huis; het kan bij ons allemaal.  
 

In de horeca worden zoveel mogelijk groente en 
fruit uit de eigen tuin gebruikt.  
Ook voor feestjes is onze groene locatie zeer 
geschikt.  
 

Vanuit de Forelderij kun je heerlijke wandel– en 
fietstochten maken door het mooie landschap. We 
zitten dicht in de buurt van het Twentse 
fietsknooppuntennetwerk.  
 

Vergeet niet voor het weggaan door onze tuinderij 
te lopen om te genieten van wat de natuur ons 
biedt.  
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Binnenkant links Binnenkant midden Binnenkant rechts 

Spelen en bewegen 
In de natuurlijke speeltuin kunnen kinderen heerlijk 
spelen. Vanaf het terras dat er direct naast ligt, kun je 
je (klein-)kinderen in de gaten houden onder het 
genot van een heerlijk hapje of drankje. 
 

De omgeving van de Forelderij leent zich uitstekend 
voor een fijne wandeling of fietstocht. Bij de 
Forelderij is een oplaadpunt voor elektrische fietsen. 
Tijdens een welverdiende pauze kan dus ook jouw 
fiets zich weer opladen voor de rest van de tocht. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Pluktuin 
In onze tuin en kassen kweken we heerlijke groente 
en fruit. Deze worden gebruikt door de horeca, maar 
je kunt ook zelf groente en fruit plukken om mee naar 
huis te nemen.  
 

In de bloementuin groeien in het seizoen prachtige 
bloemen. Hier kun je je eigen boeket plukken om 
thuis van te genieten. 

Vissen 
Bij de Forelderij kun je lekker aan het water zitten om 
te vissen op regenboogforel. Je betaalt bij ons niet 
voor de tijd die je aan de vijver zit, maar voor de vis 
die je vangt: Catch and Pay. De vissen die je vangt, 
neem je mee naar huis.  
 

Neem je eigen visspullen mee. Heb je die niet, dan 
kan je deze bij ons huren.  
 

Sociale onderneming 
De Forelderij is een sociale onderneming. We zijn 
onderdeel van Stichting Surplus, een organisatie die 
staat voor inclusie; iedereen doet mee.  
 

Bij de Forelderij zijn mensen werkzaam die hier vanuit 
stichting Surplus dagbesteding krijgen. Daardoor ziet 
de locatie er zo mooi uit. Onder begeleiding van 
traject- en werkbegeleiders werken zij onder andere 
in de tuinderij en de horeca.  

Restaurant 
Van koffie met gebak, tot een lekkere lunch en van 
een hapje bij de borrel tot een barbecue aan tafel: bij 
de Forelderij is het allemaal mogelijk.  
 

Voor de bereiding van onze gerechten maken we 
zoveel mogelijk gebruik van de verse producten uit 
onze tuin. Je kunt lekker binnen zitten bij de kachel of 
buiten op een van onze mooie terrassen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Feesten en partijen 
De Forelderij is de perfecte locatie om een feest te 
geven. De prachtige omgeving zorgt voor een goede 
sfeer, er is voldoende ruimte en het eten en drinken 
verzorgen we tot in de puntjes. Ook voor zakelijke 
bijeenkomsten ben je bij ons aan het goede adres. 
 

Trouwlocatie 
Onze mooie, groene locatie is door de gemeente 
Enschede aangewezen als officiële trouwlocatie.  Wij 
kleden de locatie prachtig aan, zorgen voor heerlijk 
eten en drinken en helpen jullie mee deze speciale 
dag nog mooier te maken. 


