
 
(1835-1906) 
Tradisjonsrike Fleischer’s Hotel  

har vært å skue i dalsiden over 

Vangsvatnet siden 1864.  

Hotellhistorien går imidlertid  

lenger tilbake enn det.  

Fredrik Fleischer’s svigerfar,  

Theodor Georg von Schlanbusch  

(1805-1852), etablerte det første 

hotellet på Voss allerede i 1835. 

Grunnleggeren av Fleischer’s Hotel, 

Fredrik Fleischer, vokste opp på Lekve 

gård. Han ble utdannet landmåler, men 

sjøen kallet, og han seilte noen år som 

styrmann. Han havnet i USA, der han 

deltok i den amerikanske borgerkrigen 

som soldat i nordstatenes hær i knappe 

tre år. Kampen mellom nord- og 

sørstatene dreide seg primært om å 

avskaffe slaveriet og samle nasjonen.  

Fleischer må ha gjort en god innsats  

de årene han deltok i borgerkrigen.  

Han mottok 10 dollar i måneden i 

krigspensjon frem til sin bortgang. 

Senere mottok hans enke, Magdalene 

Fleischer (1839-1915), født Schlanbusch  

denne summen. 

Da Fleischer kom hjem til Voss i 1864 

solgte han Voss kirke, som hadde vært i 

familiens eie siden 1752. På denne måten 

skaffet han kapital til å kjøpe 

«Vossevangen Hotel og Station».  

Samme året giftet Fredrik seg med 

Magdalene og sammen drev de hotellet 

til å bli et av de mest anerkjente på 

landsbygden den gang.  

Dette var starten på mer enn 150 års 

sammenhengende hotelldrift for 

Fleischer slekten.  

 

 
 

 



Serveres med lokal ost, bacon fra 

Vossakjøt, salat, tomat, syltet rødløk, 

sylteagurk og chilimajones.

(Gluten, laktose, egg)

Kr 225,-

Ønsker du Pommes Frites til 

burgeren?    Kr 59,- 

 

 

Serveres med lokal ost, bacon fra 

Vossakjøt, salat, tomat, syltet rødløk, 

sylteagurk, chilimajones  

og pommes frites. 

Kr 360,- 

Serveres med lokal ost og  

bacon fra Vossakjøt. 

Kr 99,- 

 

Tre typer lokal spekemat og tre typer 

lokal ost. Serveres med potetsalat, 

eplechutney, aioli, brød og kjeks. 
 

(Laktose, gluten, egg) 

Kr 249,- 

 

(Laktose, gluten, skalldyr & egg) 

Kr 189,- 

 

(Gluten, laktose & egg) 

Kr 175,- 

 

 
(Gluten, laktose, egg & fisk) 

Kr 175,- 

Velg mellom: fløte eller sweet 

chilisaus, kylling eller sjømat. 

(Gluten, egg, laktose, fisk, skalldyr & bløtdyr) 

 Kr 249,-

Ønsker du tagliatelle  

vegetar? Kr 198,- 

 

Sesongens kortreiste salater, vendt i 

dressing og toppet med grønnsaker. 

Serveres med Focaccia og smør. 

Kylling, reker, laks eller vegetar. 
 

(Laktose, gluten, egg, skalldyr, fisk) 

Kr 198,- 

Hvitvin- og kokosdampede blåskjell 

med hvitløk, chili & urter. 
Serveres med pommes frites og aioli. 

(Bløtdyr, egg, laktose & gluten) 

Kr 249,- 
 

En halvliter reker med skall. 
Serveres med Foccacia og aioli. 

(Skalldyr, gluten, laktose & egg) 

Kr 249,- 
 

Serveres etter kl 16:00 

Spør i baren/servitøren om 

allergener! 
Kr 155,- 

 

Serveres etter 16:00 

Spør i baren/servitøren om 

allergener! 
Kr 365,- 

 


