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We mogen weer!!!
Vanaf 1 juni mogen wij u weer ontvangen in ons
restaurant. Hetzij in het begin mondjesmaat, dus
maximaal 30 gasten op een avond. Maar we gaan u
weer lekker verwennen. We hebben er voor
gekozen om niet met tijdssloten te werken zodat
we u weer een avond uit kunnen bezorgen zonder
dat er druk op staat dat u een bepaalde tijd weer
weg moet omdat er een tweede shift staat te
wachten. Vanaf 1 juli hopen we dat we ook de Deel
als restaurant mogen gebruiken. Onze mensen
hebben een Corona training gehad en we zijn er nu
helemaal klaar voor om u te ontvangen in onze
Herberg aan de Strang. We hebben er zin in.
Strippenkaartmenu
Op 16 maart ging de horeca op slot en 2 dagen
later hadden we ons afhaalmenu al klaar voor onze
gasten. We hebben toen onze Thuismenu
Strippenkaart in het leven geroepen. Dit werd een
dusdanig succes dat we regelmatig nee moesten
verkopen omdat we uitverkocht waren. Vele van
onze vaste gasten kwamen wekelijks langs voor
een 3-gangen menu met een heerlijk flesje wijn.
We gaan zeker in de maanden juni en juli door met
ons strippenkaartmenu. Wel wordt het iets
aanpast. Zo serveren we op maandag en dinsdag
geen menu’s meer en maken we nu 1x per week
een nieuw 3-gangen keuze menu i.p.v. elke dag. U
kunt dan ook al in het begin van de week bestellen
voor de rest van de week.
Voor een Thuismenu Strippenkaart berekenen we
€ 250,--, hiervoor krijgt u dus 10x een 3-gangen
menu op Engel niveau en een halve fles passende
wijn per menu. Tevens trakteren wij u op een
heerlijk glaasje bubbels als we straks weer samen
in gezondheid kunnen bijpraten.
De Thuismenu Strippenkaarten zijn te bestellen op
info@de-engel.nl en telefonisch 0488 41 12 80.
Ophalen kan ook maar bel dan even van te voren.
Ook kunt u uw kaart bij de eerste bestelling
afhalen. Resterende strippen op de strippenkaart
zijn ook in het restaurant te besteden.
Dank, dank, dank
Hierbij willen we u danken voor alle lieve, fijne,
hartverwarmende berichten. De heerlijke flessen
wijn, de mooie bloemen, de lekkere chocolaatjes,
de paaseitjes enz. enz. enz. En natuurlijk de
babbeltjes en verhaaltjes bij het ophalen van de
maaltijden. Dit heeft ons zo gesteund in deze
bijzonder tijd.

Het nieuwe uit eten
Het nieuwe uit eten is eten op 1,5 meter van
elkaar. Met z’n 2en aan een tafel is toegestaan,
dus die hoeven niet op 1,5 meter te zitten. Maar
indien u met 3 of meer wenst te komen zullen wij
de afstand wel moeten houden. U kunt wel indien
u dit wenst, tafels bij elkaar reserveren zodat u
met meerdere gasten samen kunt komen eten,
waarbij we wel de 1,5 meter norm zullen
respecteren. We hebben ons restaurant 1,5 meter
proof gemaakt, tevens hebben de Deel
omgetoverd tot een sfeervol restaurant waar we
diverse opstellingen hebben gemaakt zodat u ook
met 2 koppels aan een tafel corona proof kunt
dineren. Bij binnenkomst zullen wij u een paar
vragen moeten stellen m.b.t. uw gezondheid. Deze
triage is puur om de veiligheid van u, onze gasten
en onze medewerkers te garanderen.
Verder werken in we onze restaurants met trolley’s
om u zo veilig mogelijk te bedienen en serveren we
uitsluiten ons 3-, 4- of 5- gangen menu om ook in
de keuken te voldoen aan de norm van het RIVM.
Dit menu staat vermeld op onze website en zal
regelmatig worden gewisseld. Mochten er
gerechten zijn die u liever niet eet, kunnen we
deze ter plaatse voor u aanpassen.
Agenda
We hadden een prachtige agenda voor 2020
gemaakt maar deze hebben we geheel
geannuleerd. Door de regels kunnen veel
activiteiten geen doorgang vinden en ook zijn er
nog veel problemen met aanvoer van producten.
Op dit moment buigen wij ons over een nieuwe
aangepaste agenda en zullen we deze zo spoedig
mogelijk openbaar maken. We zitten niet stil en
houdt uw mail in de gaten.

Blijf sterk en gezond en wij hopen u binnenkort te
mogen verwelkomen in onze herberg!
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