Nieuwsbrief maart 2018
Goede start

Na een heerlijke week vakantie zijn we begonnen aan het nieuwe
jaar 2018. Al direct was het raak en wisten de gasten ons weer te
vinden aan de dijk, ons Midwinter Jubileum menu was een groot
succes. Dit heeft ons doen besluiten om in de maanden maart en
april een nieuw Jubileum menu te serveren. Het Voorjaars
Jubileummenu, 5-gangen geïnspireerd op het voorjaar, voor
€ 31,50 per persoon. (voor info: zie www.de-engel.nl)
Ook met Valentijn waren alle tafels weer bezet met vele
romantische stelletjes waarvoor we een heerlijk 5 gangen menu
hebben bereid.
In de tussentijd hebben wij ook onze restaurant opgefrist met een
nieuwe kleur en nieuwe lampen. Het ziet er nog gezelliger en
huiselijker uit. U merkt dat we continu bezig zijn. Dit alles om uw
bezoek aan de dijk zo bijzonder mogelijk te maken .

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.

Pasen
e

Op 1 paasdag serveren, nadat we met de kinderen in onze
wijngaard de eieren bij elkaar hebben gezocht, een spetterende
Paasbrunch. Tijdens de brunch laat de keuken van Herberg de
Engel zich van haar beste kant zien en kunt u genieten van heerlijke
warme en koude gerechten en natuurlijk sluiten we de brunch af
met een heerlijk dessert buffet.
e
Op eerste 1 paasdag serveren we ons Paasdiner met 5 kleine
gerechten geïnspireerd op het voorjaar. Heerlijk genieten en
natuurlijk, zoals u dat van ons gewend bent schenken we de
lekkerste wijnen bij de gerechten.
e
Op 2 paasdag houden we traditiegetrouw weer Wat de pot schaft.
Laat u 3-, 4- of 5-gangen verrassen door de keuken van Herberg de
Engel voor respectievelijk € 22,50, € 27,50 en € 32,50 per persoon
voor het menu.

25 jaar genieten aan de dijk

Dit jaar is het 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.
En…. op 30 december gaan we het jaar spectaculair afsluiten.

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

Deze avonden beginnen we met een wijnproeverij met uitleg over
de wijnen en natuurlijk enkele kleine gerechtjes bijpassend bij de
wijnen. Aansluitend maken de koks van Herberg de Engel een
passend 5-gangen hapjesmenu die we serveren bij de door u
geproefde wijnen.
Aanvang 17.00 uur, kosten € 52,50.

Feestje of Huwelijk?

Ook voor uw verjaardag, huwelijk, trouwjubileum of elk ander
feestje bent u bij Herberg de Engel op het goede adres. Wij worden
geroemd om onze stamppotten, meer gangen diners en onze
buffetten. Voor elk wat wils. Altijd persoonlijke begeleiding en een
passende invulling voor uw bijzondere dag.
Wij hebben ruimtes van 2 tot 250 personen en zijn trouwlocatie
van de gemeente Neder-Betuwe.
Tevens zijn wij gespecialiseerd in catering op locatie in de ruimste
zin van het woord.

En verder…………:

-

van 5 mrt - 21 mrt Restaurantweek
23 maart 15 gangen amusemenu VOL
Wijn & kaas middag
Wat de Pot Schaft,
iedere laatste zondag van de maand
Aspergeavond
van 01 jun – 17 jun Riesling - Kreeftenfestival
Met de wijnboer aan tafel
Midzomer avond BBQ
26 oktober Wildavond
Kooklessen
Adieu 2018
enz., enz., enz.
30 december JUBILEUMAVOND

