
1e Kerstdag
5-gangen kerstdiner

2e KerstdagKerstavond

RESERVEER NU!

Op alle dagen eten kinderen t/m 3 jaar gratis mee. Kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting. Heb je specifieke wensen? Geef dit dan aan bij jouw reservering.
Alle dagen zijn optioneel uit te breiden met een wijnarrangement vanaf €22,50 p.p.

Josperbuffet4-gangen kerstdiner

Knolselderij | Pastinaak
Crèmesoep van geroosterde pastinaak en knolselderij uit de 

Josper geserveerd met dragon en hazelnoten
★★★

Heilbot | Paarse wortel
Krokant gebakken heilbotfilet met gestoofde paarse

wortel en in de Josper gepofte gele biet
★★★

Parelhoen | Witlof
Parelhoen geserveerd met een duxelle van
champignons met gekarameliseerde witlof,

spekaardappel en een jus van sherry
★★★

Cheesecake | Sinaasappel
Ambachtelijke cheesecake met sorbetijs van Solero

Forel | Zalm
Bavarois van gerookte forel met zalm, avocado en dille 

geserveerd met gemarineerde suikersla
★★★

Wild bouillon | Oesterzwam
Dubbelgetrokken wild bouillon met gebakken oesterzwammen 

en zuurkool gekonfijt in de Josper
★★★

Schelvis | Venkel
Op de huid gebakken schelvisfilet met schaaldierenjus

en lauwwarme salade van venkel met roze peper
★★★

Wildzwijnhaas | Mosterd
Wildzwijnhaas gebraden in de Josper met jus van grove 

mosterd, cranberries gemarineerd in bockbier
en pancake van aardappel

★★★

Chocolade | Kers
Panna cotta van kers en veenbes met crème van chocolade 

en een bodem van krokante biscuit

Josperbuffet
Presentatie van diverse gerechten die bereid zijn in 
de Josper houtskooloven. De gerechten worden op 
een aangekleed buffet gepresenteerd, bestaande uit 
voorgerechten, hoofdgerechten en een spetterend 

dessertbuffet. Op deze manier ontdek je vele smaken 
en proef je een breed assortiment met o.a. ree paté en 
croûte, medaillon van hert, reuze carpaccio met Grana 
Padano, dun gesneden gerookte zalm met crème van 

limoen, stoofschotel van wild, etc.

LIVE MUZIEK

P.P.
€4250

LIVE MUZIEK

P.P.
€4750

P.P.
€41

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? Bel 0118 - 636 051 of mail naar info@fletcherhotelmiddelburg.nl
Loskade 1 | 4331 HV | Middelburg | www.fletcherhotelmiddelburg.nl/feestdagen


