2021
OS RESTAURANTES DA PROPRIEDADE

As equipas da Propriedade provam ter um sentido artístico
culinário extraordinário, fazendo eco da criatividade da
programação da Propriedade.
Cinco espaços de restauração espalhados por toda a
Propriedade.
Três tipos de restauração: restaurante gastronómico,
restaurante buffet, casa de sandes, cafés e salões de chá.
Cozinha confecionada no local com o máximo de produtos
de qualidade e biológicos locais, frescos e naturais com
um desejo de dar preferência aos provenientes do «circuito
curto».
Utilização de louça reciclável ou compostável e
implementação de uma reciclagem seletiva à disposição
dos clientes.

RESTAURAÇÃO O ANO TODO
OFICINA DE CRIAÇÃO CULINÁRIA E
GASTRONÓMICA
O Oficina de criação culinária e gastronómica oferece um
almoço num salão privativo, segundo a mesma fórmula
de Le Grand Velum.
Almoço com direito a uma entrada, um prato, uma
sobremesa, vinho com acompanhamento e um café.
Esta restauração está disponível de novembro a março,
mediante reserva.
Tarifa por pessoa: 40,00 €

LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
oferece uma carta de inverno, com quentes e frios.

Degustações de gelados e sorvetes artesanais
Possibilidade de confeções a pedido.
Restauração para quem tem muita e pouca fome

Os restaurantes apenas estão acessíveis às pessoas que tenham pago o direito de entrada.
Tarifa de 2021 com uma base de 20 participantes - para além do preço de entrada.

OS RESTAURANTES DA PROPRIEDADE

LE GRAND VELUM
OFICINA DE CRIAÇÃO CULINÁRIA E GASTRONÓMICA
A oficina recorreu a François-Xavier Bogard, criador
gastronómico, para elaborar uma ementa ligada ao tema
do Festival Internacional dos Jardins. Situada numa serra
elegante e verde, completa a sua visita à Propriedade
através de uma experiência deliciosa e subtil.
Almoço com direito a
uma entrada, um prato,
uma sobremesa, vinho
com acompanhamento e
um café.

Abril a outubro
Mediante reserva.
Tarifa por pessoa:
40,00 €

LE COMPTOIR DES TILLEULS
Um restaurante ao ar livre que oferece uma cozinha
"caseira", feita em circuitos curtos, baseada principalmente
em produtos biológicos e regionais. Receitas criativas e
evolutivas.

Menu completo com
bebida e café

Abril a novembro
Mediante reserva.
Tarifa por pessoa::
22,00 €

LE CAFÉ DU PARC E LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
Espaço de lazer e de restauração, no meio de livros e com
uma arquitetura original, Le Café des Savoirs et des Saveurs
oferece um espaço acolhedor e abrigado onde é bom
permanecer um pouco e saborear as mil e uma sensações
inspiradas pela Propriedade.
Aberto todo o ano, das 11h00 às 18h30 (19h00 nos fins de semana).

Reservas - Serviço Comercial
+33 (0) 254 209 920
commercial@domaine-chaumont.fr
Tarifa de 2021 com uma base de 20 participantes - para além do preço de entrada..
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LE SALON DE THÉ E L’ESTAMINET
Situado no centro dos jardins do Festival ou no cenário
único de uma das torres da entrada do Castelo, L’Estaminet
e o Salon de Thé propõem-lhe refeições ligeiras, bebidas
quentes e frias, gelados e sorvetes artesanais com sabores
originais.
Aberto do final de abril ao início de novembro.

