
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.

Wildzwijn | Cranberry
wildzwijnsham met cranberrydressing en een salade 

met zoetzure rode ui en walnoot
★★★

Pastinaaksoep | Kruidenolie
romige pastinaaksoep met kruidenolie 

en een amandel roomboter soepstengel
★★★

Kalkoen | Ananas
zacht gegaarde kalkoenrouleau met een gebakken preistammetje, 

gepocheerde ananas en Duchesse aardappel
★★★

Sinaasappel | Speculaas
sinaasappelparfait, speculaasijs 

en een jus d’orange hangop

Rundercarpaccio | Rundersukade
carpaccio van rund met een bitterbal van rundersukade, 

grove mosterdcrème en geschaafde Grana Padano
★★★

Wilde paddestoelen | Truffeltapenade
bouillon van wilde paddenstoelen met winterpeen 

en een vleugje truffeltapenade
★★★

Zalmfilet | Bearnaise
op de huid gebakken zalmfilet met bearnaisesaus en in 

roomboter gebakken schorseneren
★★★

Hert | Knolselderij
gebraden hertenfilet en stoof van hert met een mousseline 

van knolselderij, rode kool en jam van abrikoos
★★★

Roomijs | Peer
boerenroomijs, gepocheerde witte peer, 

chocoladesaus en frambozen schots

LIVE MUZIEK

P.P.
€5250

P.P.
€4650

Heerlijk 
à la carte 
dineren
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MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? Bel 026 - 482 11 66 of mail naar info@hoteldebuunderkamp.nl
Buunderkamp 8 | 6874 NC | Wolfheze | www.hoteldebuunderkamp.nl


