
 
(1702-1789) 
Tradisjonsrike Fleischer’s Hotel  

har vært å skue i dalsiden over 

Vangsvatnet siden 1864.  

Historien går imidlertid lenger  

tilbake enn det. Familiens stamfar,  

Johan Seckman Fleischer, 

kom til Voss allerede i 1750.  

Seckman Fleischer ble sendt fra Danmark 

for å være sorenskriver over Hardanger, 

Ulvik og Voss. Han var kjent for å være en 

handlekraftig embetsmann og en 

rettferdig dommer. Han opparbeidet seg 

store verdier i sin levetid, blant annet fire 

kirker med tilliggende jordegods. Disse 

var i familiens eie fra 1752-1864. 

Grunnleggeren av Fleischer’s Hotel, 

Fredrik Fleischer (1834-1906), var Johan 

Seckman Fleischer’s oldebarn. Han dro 

tidlig til sjøs, seilte noen år som styrmann 

før han endte opp i den amerikanske 

borgerkrigen. Der kjempet han på 

nordstatene sin side fra 1862 til 1864.  

Da han kom hjem solgte han Voss kirke 

og kjøpte «Vossevangen Hotel og 

Station». Samme året giftet Fredrik seg 

med sin 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. 

Som en gave i anledning Fleischer’s 150 

årsjubileum i 2014, etablerte vi 

restauranten Seckman. Vi valgte å kalle 

den opp etter Johan Seckman Fleischer, 

oldefar til hotellets grunnlegger Fredrik 

Fleischer og 4*tippoldefar til dagens 

vertskap. Dette for å hedre hans minne.   

 

 
 

 



 

Med sennepssaus, 

pepperrotkrem og rugsmuler. 

(sennep, fisk, laktose, gluten) 
 

 

Med parmesan og sprøstekt 

bacon fra Vossakjøtt. 

(Laktose) 

 

 

Med revet fenalår  

og Beurre Blanc. 
(Laktose) 

 

 

 

Med blomkålpuré, asparges  

og Beurre Blanc. 
(Laktose, fisk) 

 

 

Med sopp i variasjon,  
syltet gresskar,  

tyttebær og viltsaus. 

(Laktose, sulfitt, selleri) 

 
 

Variasjon av løk, fløtepoteter 

og bearnaise espuma. 

(Laktose, egg, sennep, sulfitt) 
 

 

Jordbær og vaniljeis.

(Laktose, egg)

 
 

Med Pannacotta  
og eplesidersorbet. 

(Laktose) 

 

 

Med karamellsaus og krem. 

(Laktose, egg) 

 
 

 

Kr 745,- 

(2 forretter, 1 hovedrett, 1 dessert) 

 

Kr 895,- 
(2 forretter, 2 hovedretter, 1 dessert) 

 

 
 

 

Tre lokale oster serveres med                     

hjemmelaget eplechutney. 

(Laktose, nøtter, gluten) 
Kr 175,- 


