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> Op het Domaine de Chaumont-sur-Loire betekent eten en drinken ook nieuwe energie krijgen.
> Vijf horecagelegenheden ver#reid over het Domaine
> Le Grand Velum, inventieve gerechten op het thema van het Fe"ival des Jardins
> Ter plaatse bereide gerechten op basis van afwisselende lokale en biologische produ$en

!"!#  DE RESTAURANTS VAN HET LANDGOED

LE GRAND VELUM
GASTRONOMISCH ATELIER EEN CULINAIR KUNSTENAAR 
Het atelier deed een beroep op François-Xavier Bogard, ‘créateur culinair’, 
om een kaart te ontwikkelen die aansluit bij het thema van het Internationaal 
Tuinenfe!ival. Het re!aurant is geve!igd in een elegante, plantrijke 
serre en vult uw bezoek aan het Landgoed prachtig aan met een subtiele 
ga!ronomische ervaring.

> Vanaf 20 personen 
Lunch met voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, bij de schotels 
gesele$eerde wijn en ko%e
45,00 & / per persoon - bovenop het entreetarief

> Voor kleine groepen (minder dan 20 personen)
Lunch met voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, bij de schotels 
gesele$eerde wijn en ko%e
50,00 & / per persoon - bovenop het entreetarief

> April tot Oktober - op reservering

LE COMPTOIR DES TILLEULS 
Dit re!aurant biedt een compleet fa!-food menu op een dienblad met 
zorgvuldig gesele"eerde !reekprodu"en die ter plaatse worden bereid. 
Innoverende en creatieve containers in de sfeer van de tuinen. De gesloten 
origami “Bloom” magnolia box houdt de gerechten goed warm. Alles 
is biologisch a#reekbaar, recycleerbaar of herbruikbaar, volgens ons 
milieuvriendelijk beleid van afval scheiden. 

> Compleet menu inclusief drankje en kop ko%e
> 24,00 & / per persoon - bovenop het entreetarief
> April tot November - op reservering

LE CAFÉ DU PARC EN 
LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
Le Café du Parc bevindt zich vlakbij het Ka!eel en de exposities in het 
Hi!orisch Park, om u heerlijk te ont$annen op een schaduwrijk terras bij de 
binnenplaats van de Boerderij. Open van eind April tot begin November.

Le Café des Savoirs et des Saveurs is een ruimte met een originele bouw!ijl 
waar u tussen de boeken tot ru! kunt komen en iets kunt eten of drinken: een 
uitnodigende, geborgen plek waar het heerlijk toeven is, onder het genot van 
een van de duizend-en-een op het Landgoed geïn$ireerde heerlijkheden. Het 
hele jaar geopend.

L’ESTAMINET EN LE SALON DE THÉ
Midden in de tuinen van het Fe!ival en in een prachtige se%ing in een van de 
torens die de ingang van het Ka!eel vormen vindt u L’E!aminet en Le Salon 
de Thé waar u kunt genieten van een tussendoortje, warme en koude dranken, 
en ambachtelijk (sorbet)ijs in originele smaken. Open van eind April tot begin 
November.
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