2021
DE RESTAURANTS VAN HET DOMEIN

De medewerkers van het landgoed leggen een buitengewoon
artistiek culinair talent aan de dag, in het verlengde van het
creatieve programma van het landgoed.
Vijf horecaruimtes verspreid over het landgoed.
Drie soorten gelegenheden: gastronomisch restaurant,
buffetrestaurant, en broodjeszaken, cafés en theesalons.
Gerechten die ter plaatse worden bereid, met zoveel
mogelijk kwaliteitsproducten, lokale, verse, natuurlijke
producten en een voorkeur voor producten die van land tot
bord weinig kilometers maakten.
Gebruik van recycleerbaar of composteerbaar serviesgoed
en invoering van gescheiden afvalinzameling voor klanten.
Genieten van ambachtelijk ijs en sorbets.

JAARROND RESTAURATIEVE VOORZIENINGEN
GASTRONOMISCH ATELIER EEN CULINAIR
KUNSTENAAR
Het ‘Gastronomisch Atelier een culinair kunstenaar’:
lunchen in een privésalon, met dezelfde formule als in
Le Grand Velum.
Lunch met voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, bij
de schotels geselecteerde wijn en koffie.
Deze restauratieve voorzieningen zijn van november
tot maart op reservering beschikbaar.
Tarif par personne : 40,00 €

LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
biedt een warme en koude winterkaart.

Horecagelegenheden voor een kleine of een grote trek.
Mogelijkheid om op verzoek een eigen formule samen
te stellen.

De restaurants zijn uitsluitend toegankelijk voor personen met een entreebewijs.
Tarief 2021 op basis van 20 deelnemers - bovenop het entreetarief.

DE RESTAURANTS VAN HET DOMEIN

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 Festival International des Jardins.
Het restaurant is gevestigd in een elegante, plantrijke serre
en vult uw bezoek aan het Domein prachtig aan met een
subtiele gastronomische ervaring.
Lunch met voorgerecht,
hoofdgerecht, nagerecht,
bij de schotels geselecteerde wijn en koffie.

April tot oktober
Op reservering.
Tarief per persoon:
40,00 €

LE COMPTOIR DES TILLEULS
Openluchtrestaurant met "huisgemaakte keuken" op basis
van verse biologische streekproducten uit een korte kete.
Creatieve en vernieuwende recepten

Compleet menu
inclusief drankje
en kop koffie.

April tot november
Op reservering.
Tarief per persoon:
22,00 €

LE CAFÉ DU PARC EN LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
Het Café des Savoirs et des Saveurs is een ruimte met een
originele bouwstijl waar u tussen de boeken tot rust 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
geïnspireerde heerlijkheden..
Het hele jaar geopend, van 11.00 u. tot 18.30 u. (19.00 u. op
het weekend).

Reserveringen - Verkoopafdeling
+33 (0) 254 209 920
commercial@domaine-chaumont.fr
Tarief 2021 op basis van 20 deelnemers - bovenop het entreetarief.
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LE SALON DE THÉ EN L’ESTAMINET
Midden in de tuinen van het festival en in een prachtige
setting in een van de torens die de ingang van het Kasteel
vormen vindt u L’Estaminet en de 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.

