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Een smakelijk en gezond 2019
2018 was voor ons weer een super jaar waar menig gast
de weg naar De Engel wist te vinden. Het was voor ons
het jubileumjaar waarbij we vierden dat we 25 jaar
geleden onze eerste voet binnen zetten en zijn begonnen
met De Engel, hoe die er nu staat. Het waren 25
geweldige jaren met ups en downs en we hebben in deze
jaren De Engel op de kaart kunnen zetten als een
eetgelegenheid waar op goed niveau gekookt wordt, waar
gastheerschap met een hoofdletter wordt geschreven en
waar de gasten gast zijn. Dit is mede bevestigd door dat
we dit jaar voor de 3e keer zijn uitgeroepen, door onze
gasten tot publiekslieveling van de Heerlijk 10 daagse.
Het komende jaar is ook voor ons weer een jubileumjaar.
Het is n.l. 20 jaar geleden dat we De Engel hebben
overgenomen van de fam. Kersten en voor mij
persoonlijk 40 jaar geleden dat ik voor het eerst de witte
koksbuis heb aangetrokken. Het komende jaar staat de
agenda ook weer vol met mooie momenten aan de dijk en
gaan we weer extra ons best doen om al onze gasten,
samen met ons geweldige team een onvergeeflijke
beleving, dag of avond te verzorgen. Wij wensen u allen
een geweldig, gezond en smakelijk 2019 toe en hopen u
spoedig weer te mogen ontvangen in onze herberg.
Met vriendelijke groet, Mirjam, Inno en het Engelteam
De Engel de nummer 1
Tijdens de laatste editie van de Heerlijk10Daagse is
Herberg de Engel met een score van 9,55 weer
publiekslieveling geworden van de provincie Gelderland.
Wij zijn trots op ons team dat we samen met hun dit voor
het derde jaar op rij hebben bereikt en danken onze
gasten voor hun mooie en talrijke recenties.
Tijdens de Heerlijk10Daagse serveren we onze gasten
ons bekende 5-gangen menu voor een speciale prijs.
Winteraanbieding
In de maanden januari en februari serveren we weer ons
wintermenu. Hierbij bieden wij u een 5-gangen menu
voor € 33,-- per persoon en hebben we voor u weer mooie
passende wijnen uitgezocht die we in hele en halve
glazen serveren. Het menu kunt u vinden op onze website
www.de-engel.nl
Valentijn
14 februari is het weer Valentijnsdag en dan serveren we
traditioneel ons 5-gangen Valentijnsdiner. Hierbij laten
wij onze liefde voor het koken en eten zien. De lampen
gaan een tikje lager en overal staan de kaarsjes te branden
en de hartjes vliegen u om de oren. U wordt ontvangen
met een romantische Valentijns sprankelende cocktail
waarna we u culinair gaan verwennen. Uitsluitend op
reservering. € 110,-- voor twee personen all-in.
Agenda 2019
Met enige trots hebben we onze agenda voor 2019 online
gezet. Het wordt weer een jaar vol activiteiten en
heerlijke avonden. Het is een voorlopige agenda en er
kunnen nog aanpassingen worden doorgevoerd. Wilt u
op de hoogte blijven kijk dan regelmatig op onze site
www.de-engel.nl en of onze Facebook pagina.

Wijngaard Villa Hehum
Voor onze wijngaard was het zonnige en warme 2018 een
geweldig topjaar, maar…………!!!!
Om definitief tot een oordeel te komen zijn de komende
maanden heel belangrijk hoe de wijn zich gaat
ontwikkelen in de vaten. De opbrengst was geweldig. Het
was voor de wijnboer de kunst om op het juiste moment
te oogsten. Veel collegae hebben heel laat geoogst,
sommigen zelfs in december. Met als resultaat veel suiker
dus veel alcohol en bijna geen zuren dus een logge wijn.
Wij hebben relatief vroeg geoogst om er voor te zorgen
dat we niet te veel alcohol in onze wijn hebben en een
mooi fris zuurtje te behouden. Over enkele maanden
zullen we zien of onze tactiek heeft gewerkt.
Feesten, partijen en catering
Herberg is de uitgelezen locatie voor het verzorgen van
uw verjaardag, huwelijksjubileum en feestje Door de
jaren heen hebben we een zeer goede reputatie op
gebouwd en we blijven bezig om onze gast de dag, avond
of feest van hun leven te geven.
Heeft u komende tijd een reden om iets leuks te vieren
maak dan gerust een vrijblijvende afspraak en kom kijken
wat we voor u kunnen betekenen. Wij passen de
mogelijkheden aan uw wensen en budget. Ook voor een
feestje op locatie komen we graag een keertje kijken hoe
we voor u de perfecte invulling kunnen maken.
Wat de Pot Schaft
Ook dit jaar hebben we weer de Wat de Post Schaft
dagen. Meestal de laatste zondag van de maand serveren
we een 3-, 4- of 5-gangen hapjesmenu voor
respectievelijk € 25,--, € 30,-- en € 35,-- per persoon.
U kunt aangeven wat u niet wenst te eten en onze koks
maken voor u dan een heerlijke lunch of diner. Kijk op de
agenda voor de data.
Wijn en Spijs
Zoals u weet heeft Herberg de Engel een reputatie hoog
te houden als het gaat om wijn en spijs. We proeven en
proberen veel om een zo passend mogelijk arrangement
voor u samen te stellen. Ook zoeken we wijnen die een
verhaal hebben en niet zo van zelf sprekend zijn.
Hiervoor gaan we regelmatig bij wijnboeren op zoek naar
“leuke snuisterijen” en halen die dan naar De Engel. Ook
halen we regelmatig wijnboeren naar De Engel om zijn
verhaal te doen. Dit jaar hebben we 2 data gepland om
wijnboeren naar onze Engel te halen. Houdt de agenda in
de gaten. Als we weten welke wijnboer we mogen
verwelkomen melden we dit op de Agenda en op
Facebook.
Personeel gezocht
Ook wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s. Door de
aanhoudende drukte zijn er nog vacatures voor parttime
bediening en keuken medewerk(st)ers en zoeken we nog
een restaurant-kok en gastheer/gastvrouw.
Ook zoeken wij nu al voor het komende schooljaar een
leerling kok en een leerling gastheer/gastvrouw.
Herberg de Engel is een erkent leerbedrijf tot en met
niveau 4 en geeft graag haar kennis door aan de jeugd.
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