
MARCHÉS GOURMANDS  

 
Het favoriete tijdsbedrijf van de Fransen vertaalt zich tussen Lot en Dordogne in een ongeëvenaard fenomeen: 
de zomerse eetmarkten van de Franse campagne. Meer ‘slow living’ dan dát kun je het bijna niet krijgen. Er zijn 
diverse namen voor: marché paysan, marché nocturne, marché gourmand, marché des producteurs de pays. 
Het komt in grote lijnen op hetzelfde neer: vers bereid eten van producten zoals boerenkip, eend, lam of gans, 
lokaal geteelde salade, échte smakelijke tomaten – geen Hollandse waterbommen! –  , vers fruit, (geiten)kazen, 
ijs en wijn of overheerlijke aperitiefjes koop je aan de kraam zoals op een gewone markt.  
 - afkomstig van de site www.frankrijk.nl. Lees hier het hele artikel. 

 
 

Zodra je bent aangeschoven aan de lange tafels, 
meestal tref je een gezellige mix van locals en 
toeristen, kan je eten en drinken gaan kopen. 
 
Tip: neem je eigen borden, glazen en bestek mee! Al 
onze accommodaties hebben hiervoor een setje 
plastic borden. Meestal heb je naast de Franse 
klassiekers nog ander lekker aanbod: van pasta tot 
paella tot exotische gerechten uit de Creoolse 
keuken (in Pujols).  
 
Ook de kids komen prima aan hun trekken: zowel 
met eten, spelen als dansen op de live muziek… 
 

 

 
EEN SELECTIE MARCHÉS GOURMANDS IN DE OMGEVING 
 
Onze favorieten tot nu toe: Anthé, Villéreal, Dausse, Penne d’Agenais en Pujols 

 

Maandag   

Villeréal   juli t/m 2e week september 18.00u  rondom overdekte markthal 

 

Dinsdag 

Damazan   2e week juli tot eind augustus 19.00u 

Dausse     juli en augustus   19.00u  op het kerkplein 

Sauveterre-la-Lémance  juli en augustus   19.00u 

 

Woensdag 
Anthé        18.30u  op cour van 

Château de Sainte Foy d’Anthé 

Cancon    2e week juli t/m 1e week aug. 19.00u 

Pujols    juli en augustus   19.00u  in het hele dorp 

Saint-Maurin   juli en augustus 

https://www.frankrijk.nl/2017/08/top7-aperitieven-in-frankrijk/
http://www.frankrijk.nl/
https://www.frankrijk.nl/2017/07/zomerse-eetfeesten-avondmarkten-dordogne-lot-et-garonne/


Thézac en Masquirres  op 24 en 31 juli (o.v.b.)  19.00u  op het platteland 

 

Donderdag  

Duras    juli t/m 1e week september 19.00u 

Issigeac    juli en augustus   19.00u  op het kerkplein 

Lauzerte   juli en augustus 

Monflaquin   juli t/m 1e week september 19.00u  Places des Arcades 

Penne d’Agenais  juli en augustus   19.00u  aan de Lot, bij de brug 

 

Vrijdag 

Beauville   juli en augustus   19.30u 

Boé    juli en augustus   19.00u   

Frespech   juli en augustus   9.00-14.00u in de boomgaard van 

          Le Musée du foie gras 

Montagnac-sur-Lède  juli en augustus 

Montaut   half juli tot eind augustus 

Villeneuve-sur-Lot  juli en augustus   17.00u   

 

Zaterdag 

Puymirol   juli en augustus 

 

Zondag 

Gavaudun   juli en augustus     

Tournon d’Agenais  juli en augustus 

 

 

 

 


