
Op alle dagen eten kinderen t/m 3 jaar gratis mee. Kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting. Heeft u specifieke wensen? Geef dit dan aan bij uw reservering.
Alle dagen zijn optioneel uit te breiden met een wijnarrangement vanaf €17,50 p.p.

1e Kerstdag
5-gangen kerstdiner

2e Kerstdag
4-gangen kerstdiner

Kerstavond
À la carte kerstdiner

RESERVEER NU!

À la carte kerstdiner

Deze feestdagen zult u niet snel vergeten!

Heerlijk genieten van een à la carte diner tijdens 
kerstavond? Ook dat kan, bij Fletcher!  

Gezellig samenzijn met familie en vrienden, terwijl u 
geniet van smaakvolle gerechten. Dat is waar Kerstmis 
voor staat! Daarom heten wij u op kerstavond van harte 
welkom in ons sfeervolle restaurant, zodat wij u volledig 

in de watten kunnen leggen. Bestel van de à la carte 
kaart en stel uw eigen kerstmenu samen.

Cocktail écrevisse met Noorse garnalen
rivierkreeft | Noorse garnalen | cocktailsaus | zoetzure groenten

★★★

Licht gebonden wortel-pompoensoep
pompoen | wortel | vadouvan | room | crème fraîche

★★★

Hertenfilet met rijkelijke jus
hertenfilet | aardappelmousseline | spruiten | 

rode kool | jus de veau | chocolade
★★★

Chocolade lava cake met stoofpeer
chocolade lava cake | stoofpeer | perensorbet | slagroom

Tagliata van entrecote
gegrilde entrecote | rucola | pesto | pijnboompitten | 

Grana Padano | cherrytomaat
★★★

Knolselderij velouté
licht gebonden soep van knolselderij | peterselie | appel

★★★

Coquille St Jacques
coquille | witlof | grapefruit | serranoham

★★★

Roodbaars met vadouvanschuim
op de huid gebakken roodbaars | groene asperge | quinoa |  
gele en rode biet | bospeen met een schuim van vadouvan

★★★

Kaasplateau
Tomme de Savoie | Cabrales Picos | brandnetelkaas | 

vijgencompote | rozijnenbrood

LIVE MUZIEK

P.P.
€5950

LIVE MUZIEK

P.P.
€5250Heerlijk 

à la carte 
dineren
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MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? Bel 040 - 206 13 86 of mail naar info@hoteljagershorst.nl
Valkenswaardseweg 44 | 5595 XB | Leende | www.hoteljagershorst.nl


