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FLETCHER 25 JAAR, VIERT U MET ONS MEE?

Het is feest! Fletcher Hotels bestaat dit jaar 25 jaar. Deze prachtige mijlpaal willen wij natuurlijk ook vieren
in onze restaurants. Daarom zijn er drie feestelijke jubileummenu’s samengesteld. Om je diner bij Fletcher
helemaal speciaal te maken, ontvang je als aperitief een heerlijk glas Fletcher Bubbels.

WE ZIEN JE GRAAG TERUG IN EEN VAN ONZE 115
RESTAURANTS!

GAMBA’S
Licht gebrande carpaccio van
gamba’s met een chutney van

mango en rode peper

VELUWSE HERTENSTOOF
Stoofschotel van Veluws hert

gevuld met knolselderij, wortel
en champignons met

aardappelmousseline en in rode
wijn gegaarde stoofpeer

KARAMEL BOMBE
Een hart van karamel omhuld

met vanille- en koffie-ijs,
gebrande hazelnoten en

toffeesaus

Geniet voor

€37p.p.

RESERVEER
HIER

FEESTELIJKE PROEVERIJ
- Pittige bruschetta met pulled

lam en srirachasaus
- Pomodori soep met

basilicumolie
- Gerookte forel met
mierikswortelcrème

VELUWSE HERTENSTOOF
Stoofschotel van Veluws hert

gevuld met knolselderij, wortel
en champignons met

aardappelmousseline en in rode
wijn gegaarde stoofpeer

CRÈME-BRÛLÉE
Vanille crème brûlée met

krokant dakje van
gekarameliseerde suiker, witte

chocolade-ijs en stroopwafel
crunch

Geniet voor

€38p.p.

RESERVEER
HIER

EEKHOORNTJESBROOD
Crèmesoep van

eekhoorntjesbrood met
garnituur van pulled lam, bosui

en kervel

SURF & TURF
Geglaceerde kalfssukade met

gebakken gamba’s, mini paksoi,
aardappelpoffertjes en

schaaldierenjus

SEMIFREDDO
Vanille semifreddo met

hazelnotenbisquit,
bramencoulis en sabayon van

Frangelico likeur

Geniet voor

€40p.p.

RESERVEER
HIER

25 JAAR FLETCHER!

Fletcher Hotels bestaat 25 jaar! Dit jubileum wordt gevierd met de €25 actie: heerlijk
overnachten inclusief een uitgebreid ontbijt voor €25 per persoon per nacht. Pak je kans en

boek deze scherpe deal! 

TIP! Maak je nachtje weg compleet en geniet van een van de bovenstaande diners.

€25 p.p.p.n.

BOEK NU

Je ontvangt deze e-mail op e-mailadres info@hotelaanbiedingnederland.nl.
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