Nieuwsbrief januari 2018

Facebook

Nieuw begin

Na een heerlijk drukke en gezellige kerst hebben we even een
weekje rust genomen en zijn nu weer begonnen aan een nieuw
jaar. 2017 was voor ons een top jaar met vele gezellige feesten,
avonden en natuurlijk ook vele tevreden gasten. Ook werden wij
tijdens de restaurantweken wederom uitgeroepen tot
publiekslieveling van Gelderland en bracht de Midzomeravond
weer ruim € 6000,-- op voor Stichting Zorgeloos Kind .
2018 is voor ons een heel bijzonder jaar. Dit jaar is het namelijk
25 jaar geleden dat we zijn begonnen in De Engel. In die 25 jaar
hebben we De Engel opgebouwd tot hetgeen er nu staat en
waarop wij zeer trots zijn.
2018 wordt een jaar boordevol activiteiten, zo houden we weer
de 15 gangen amuse diners, de Wat de pot schaft dagen, de
Midzomer avond BBQ en de super gezellige wijnbeurs. Ook
hebben we weer nieuwe plannen, deze leest u elders in deze
nieuwsbrief.
Wij wensen u een goed en smakelijk 2018 toe en
spoedig te mogen ontvangen in onze herberg .

hopen u

Agenda

Bijgesloten bij deze nieuwsbrief vindt u ook onze agenda voor 2018
met daarop de activiteiten voor het komende jaar. Helaas hebben
we van sommige activiteiten nog geen data en bij sommige data
nog geen exacte invulling, maar we wilden u de agenda alvast
presenteren zodat u ook plannen kunt maken. De agenda wordt
regelmatig aangepast op de website van Herberg de Engel en ook
op onze Facebook pagina vindt u alle informatie.

14 febr.: Valentijn

Op dinsdag 14 februari is het weer Valentijnsdag en dus de dag om
uw geliefde eens extra te verwennen. Hier helpen wij graag en
bieden u een heerlijke culinaire avond aan bij kaarslicht. Wij
ontvangen u met een glaasje bubbels en serveren een 5-gangen
hapjesmenu met mooie passende wijnen. Het diner sluiten we af
met koffie en snoepjes. Het Valentijns-arrangement kunnen we u
aanbieden voor € 100,-- per 2 personen helemaal inclusief. Wij
verzoeken u bijtijds te reserveren.

Wat de pot schaft

Op de laatste zondag van de maand serveren we ons “Wat de pot
schaft” menu. Dan kunt u kiezen tussen 3- 4- of 5-gangen en
aangeven wat u liever niet eet. De koks van Herberg de Engel
maken dan een heerlijk verrassingsmenu voor u. Tevens kunnen
we bij het menu mooie passende wijnen serveren. Hierbij heeft u
altijd de mogelijkheid om de wijnen per heel of per half glas te
bestellen. Het Wat de pot schaft menu kunnen we u aanbieden
voor respectievelijk € 22,50, € 27,50 en € 32,50 per persoon.

Herberg de Engel is al jaren actief op Facebook. Op onze pagina
plaatsen we regelmatig foto’s van onze gerechten, catering en
andere activiteiten.
Ook plaatsen we de last minutes en aanbiedingen op Facebook.
Wilt u ook op de hoogte blijven van onze
activiteiten en aanbiedingen like ons dan op
Facebook. Dus volg ons op Facebook men blijf op
de hoogte van de activiteiten van Herberg de
Engel.

2 mrt: Elzasser avond

Om 19.00 uur ontvangen wij u met een glaasje Cremant d’Alsace
waarna we u een heerlijke Elzasser schotel aanbieden bestaande
uit diverse vleessoorten met zuurkool en aardappelen. Alles wordt
op spectaculaire manier geserveerd en is er ook een proeverij van
diverse Elzasser wijnen. (Voor niet zuurkool liefhebbers maken
onze koks graag iets anders)

23 mrt. en 14 sept.: 15 gangen Amusemenu

Tijdens deze avonden serveren we een 15 gangen amuse menu
met daarbij passende wijnen. U krijgt uitleg over de gerechten en
de wijnen. 15 gangen lang komen er de mooiste gerechten uit de
keuken van Herberg de Engel waarbij wij het seizoen respecteren,
dus zullen beide avonden totaal verschillend zijn. Ook selecteren
wij voor u mooie en verrassende wijnen met “een verhaal”. Deze
unieke avond kunnen we u aanbieden voor € 69.50 per persoon
All-in. Wij ontvangen u om 18.30 uur met een glaasje bubbels en
het diner begint om 19.00 uur.

22 apr. en 04 nov.: Wijn & spijs avond

Deze avonden beginnen we met een wijnproeverij waarna de koks
van Herberg de Engel een passend 5-gangen hapjesmenu serveren
bij de door u geproefde wijnen.
Aanvang 17.00 uur, kosten € 52,50.

En verder…………:
-

Paasbrunch
Wijn & kaas middag
Aspergeavond
Rieslingweeks - Kreeftenfestival
Met de wijnboer aan tafel
Mid-Zomer avond bbq
Wildavond
Kooklessen
Adieu
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