CAFÉS RESTAURANTS:
VAN CREPERIE TOT CHÂTEAU

CAFÉ DE FRANCE, MONTCUQ
In het centrum van Montcuq is in een 19de eeuws pand een voormalig dorpshotel verbouwd tot een
brasserie met een heerlijk, schaduwrijk terras onder een eeuwenoude kastanjeboom. Fijne plek,
gezellig en met een prima kaart. Op donderdag- en zondagochtend is er markt (voor de deur).
Maandag en zondagavond gesloten.

RESTAURANT DU MIDI, BEAUVILLE
Zoals een gast ooit oordeelde: “Als God in Frankrijk woont, dan zou dat best wel eens in Beauville
kunnen zijn.” De tijd heeft in dit familiehotel annex -restaurant echt stil gestaan: zowel het interieur,
de grote terrines soep, de pure gerechten en de royale porties op grote schalen als de hoogte van de
rekening ademen de sfeer van vroeger. De autorit naar het mooi gelegen dorpje is alvast een fijne
amuse.

HOTEL LE TERMINUS, VILLENEUVE-SUR-LOT
Wat je je bij een pand met de naam ‘Hotel Terminus’ voorstelt krijg je hier ook: het is op het terras
van dit oude hotel/restaurant/café tegenover het station gezellig en goed toeven (al klinkt dat
misschien niet zo, het is er rustig). En, niet onbelangrijk: de gerechten op de bistrokaart zijn prima.
Zondag gesloten.

CAFE / RESTAUARNT LE PEYRAGUDE, PENNE D’AGENAIS
Voor een drankje of etentje kan je, ook met de kinderen, tussen de locals prima terecht bij Le
Peyragude in Penne d’Agenais. Vanaf het terras heb je zicht op de stadspoort en het dorpsplein. Voor
de kids steak haché met frites en favoriet van papa: voorgerecht met foie gras. Wijntip: Buzet. Op
maandag gesloten.

LE MOULIN DE DAUSSE
Creaties voor de fijnproever: de gangen bestaan uit diverse kleine gerechtjes die goed op elkaar zijn
afgestemd. Goede verhouding prijs kwaliteit. Met mooi terras bij voormalige molen. Vanwege de
fijne keuken minder geschikt om met kleine kinderen heen te gaan. Leuk detail: Le Moulin de Dausse
wordt gerund door Nederlanders. Geopend donderdag- t/m zaterdagavond en zondagmiddag, in de
zomer op zondag ook open voor diner.

CAFÉ DES ARTS, PENNE D’AGENAIS
Ideaal voor een lunch met de kinderen. Op het terras of onder de bogen van het Middeleeuwse
pand. Specialiteit van het huis zijn de heerlijke galettes: hartige crèpes in allerlei variaties. Ook
lekkere salades, ijsjes of een Affligem van de tap, geserveerd door het vriendelijke echtpaar. ’s
Avonds en op maandag gesloten. Dingetje (wat wij nogal eens vergeten): je kan er niet pinnen.

CHÂTEAU LE STELSIA, SAINT-SYLVESTRE SUR LOT
Roze, blauw, geel, rood en groen: de kleuren waarin de kunst in de tuin en de gevels van het kasteel
geschilderd zijn. De een noemt het ‘kermis’, de ander vindt het prachtig - sprookjesachtig is de
entourage op het domein ‘s avonds zeker. Behalve een hotel herbergt Château Le Stelsia een chique
restaurant en een bistro met gerechten van bovengemiddelde kwaliteit. Het interieur, net als het
domein: niet alledaags. Elke dag geopend voor lunch en diner.

LES TABLES DE BASSIVIÈRE, ST. ETIENNE DE VILLERÉAL
Lang tafelen met de kinderen erbij? Hier kan het: de ouders genieten van de kleine Mediterrane
gerechtjes en de kinderen kunnen in de grote tuin spelen. Het restaurant hoort tot het domein
Bassivière dat op een fantastische plek ligt. Er is ook een brocante winkel en een mooi verbouwde
schuur met luxe appartementen.
In juli en augustus dagelijks lunch en diner behalve op maandag en donderdag. In juni, september en
oktober ’s avonds open behalve op maandag, donderdag en zondag. Wel even reserveren.

LE CAILLAU, VIRE SUR LOT
Uitstekend en betaalbaar restaurant op een prachtige locatie: heerlijk tafelen op de mooie
binnenplaats van een gerestaureerde boerenhoeve, gelegen tussen de wijngaarden. Als je een plekje
buiten reserveert kan je hier ook prima met de kinderen terecht, binnen is het aan de chique kant.

