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12-gangen amuse diner

U

à la carte

N

1 Kerstdag
e

kerstavond & 2e kerstdag

€69 50
P.P.

★★★
Kalkoen rouleau
huisgerookte rouleau van kalkoen met chips van schorseneren,
witlof salade en een savora mosterd mayonaise
★★★
Salade rivierkreeft
salade van rivierkreeft met kaviaar van komkommer
en een mousse van Granny Smith appel
★★★
Ravioli
ravioli gevuld met kalfswang en beurre noisette saus
★★★
Heilbot
heilbot met een korst van hazelnoot en daarbij een
saffraanbouillon en gebrande cavolo nero
★★★
Portobello
gekonfijte portobello met een crème van kastanje
en gebrande Petit Livarot

Vanaf

Blini’s
blini’s met een mousse van forel en gelei van roséwijn

€40

★★★
Wildbouillon
dubbel getrokken wildbouillon geserveerd
met een crème van jeneverbes
★★★
Tamme eendenborst
tamme eendenborst met topinamboer en
een saus van zwarte knoflook
★★★
Hertensukade
geplukte sukade van hert met een crème van witte ui,
hete bliksem en krokante knolselderij
★★★
Bonbon
bonbon van Roquefort en gezoete pecannoten
★★★
Mandarijn bavarois
mandarijn bavarois met een gelei van mandarijn,
karamel en cacao crumble

P.P.

Stel uw eigen kerstdiner samen!
Op kerstavond en 2e kerstdag geniet u à la carte in SKY
Restaurant Pi. Maak een keuze uit de uitgebreide kaart en stel
uw eigen kerstdiner samen! In het restaurant kunt u uitgebreid
dineren op grote hoogte met een panoramisch uitzicht en
‘ronduit’ culinair genieten van een internationale keuken,
waarin de nadruk wordt gelegd op gezonde gerechten.
Tijdens het diner op de 18e etage heeft u een prachtig
uitzicht over de bruisende stad Amsterdam!

Reserveer tijdig, want vol is vol!

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.
Het diner op 1e kerstdag is uit te breiden met een onbeperkt High Wine en waterarrangement voor €45 p.p.

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? Bel 020 - 311 36 70 of mail naar info@fletcherhotelamsterdam.nl
Schepenbergweg 50 | 1105 AT | Amsterdam | www.fletcherhotelamsterdam.nl
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Artisjok en Chorizo
puree van artisjok en chorizo met een gefrituurd kwartelei,
quinoa, bietenstroop en french dressing

