
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!

Parmaham | Paté
parmaham geserveerd met een mousse van roompaté en 

truffeltapenade, walnoot en een compote van vossenbessen
★★★

Pompoen | Kokos
lichtgebonden soep van geroosterde muskaatpompoen met een 
vleugje kokos, rilette van gerookte forel en gebrande amandelen

★★★

Schol | Madras
gebakken scholfilet met hollandaisesaus en Madras olie

★★★

Kalkoen | Eekhoorntjesbrood
rouleau van kalkoen met een rösti van pastinaak 

en een volle jus van eekhoorntjesbrood
★★★

Chocolade | Peer
brownie van pure chocolade met een crème van peer 

en een kletskop van chocolade

Gemarineerde zalm | Kapperappel
in tuinkruiden gemarineerde zalm met crème fraîche, 

kapperappel en dungesneden radijs
★★★

Wildbouillon | Bacon
bouillon van wild met gemarineerde 

zuurkool en chips van salie
★★★

Parelhoen | Sherry
gebraden parelhoen met compote van rode ui en appel 

geserveerd met een volle jus van sherry
★★★

Panna cotta | Hazelnoot
panna cotta van hazelnoot met beignet van banaan, 

karamel-zeezout en Oreo-roomijs

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.

P.P.
€5250

P.P.
€4650

Heerlijk 
à la carte 
dineren
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MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? Bel 070 - 320 92 80 of mail naar info@fletcherhoteldenhaag.nl
Weigelia 22 | 2262 AB | Leidschendam | www.fletcherhoteldenhaag.nl


