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people were created to be loved
things were created to be used

the world is in chaos because
things are being loved

and
people are being used



kleed Topolina
www.topolina.shop

top en rok DUTCH-ESS
www.dutch-ess.com
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mantel Anthimon, Bensimon
www.bensimon.com

mantel Francomina
www.fracomina.it/ce_en/



blouse Francomina
www.francomina.it

juwelen Frewywille
www.freywille.com

trui Ciprian, Bensimon
www.bensimon.com

broek Bou, Bensimon
www.bensimon.com



Engelenburg

Op zo een twee uur rijden vanuit Antwerpen, Gent of Brussel 
komt u in de natuurrijke omgeving van Brummen, een gemeen-
te gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.

Temidden van de bossen ligt het omwalde Kasteel Engelenburg, 
een landgoed dat zijn oorsprong kent in de middeleeuwen en 
geklasseerd is als rijksmonument. In de kelder zijn zelfs nog 
elementen uit de vroegste periode zichtbaar. Na een lange peri-
ode met verschillende bestemmingen werd het landhuis in 1988 
verbouwd en kreeg het zijn huidige bestemming als (golf-)hotel, 
restaurant en conferentiecentrum. 

Relais & Chateaux

www.engelenburg.com

Kasteel

Johan Agricola
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Ontvang uw gasten zoals u zelf ontvangen wilt worden 
is hier het credo

Johan en Carin Agricola –die het landgoed in 2005 
overgenomen hebben- zijn de motor achter deze 
geoliede machine. Werkelijk niets laten ze aan het 
toeval over. Het valt op dat ze overal bij betrok-
ken zijn, dat ze op een onopvallende manier steeds 
aanwezig zijn. Hun respect voor het gebouw, de
natuur, de gastronomie, voor hun gasten en elk lid 
van hun team is overduidelijk. Tijdens ons verblijf 
zien we hen geregeld subtiel voorbij komen. Een 
kort woord of een blik volstaan voor zowel gasten 
als medewerkers om zich gewaardeerd te voelen.

Voor de familie Agricola in Engelenburg aan de 
slag ging woonden en werkten ze gedurende
jaren in Zuid-Afrika. Aan deze periode hielden 

ze onder meer hun liefde voor Zuid-Afrikaanse-
wijnen over. Samen met Arjen Pleij, de
maître-sommelier en Magister Vini, hebben ze 
gekozen om uitsluitend Zuid-Afrikaanse wijnen
op de kaart te zetten. Arjen reist geregeld 
naar Zuid-Afrika om er nieuwe wijnen te gaan
ontdekken. Op de kaart staan dan ook pareltjes
die de culinaire creaties op subliem wijze onder-
steunen.

Chef Tom Langenkamp weet te verwennen en 
verrassen met zijn creaties. Daarom, trakteer
uzelf hier op het Menu Du Chef en mis niets 
van de creaties die zo’n mooi geheel vormen.
Een avondvullende belevenis waarbij smaakvolle

gerechten samen gaan met heerlijke wijnen,
geserveerd in dit mooie decor. De bediening is
stijlvol maar verre van stijf. Men luistert naar de
gasten om in te spelen op persoonlijke wensen.

Verschillende ruimtes worden ingezet in de
beleving van Engelenburg. Zo werden wij
ontvangen in het salon, aten de hoofdgangen
in de serre, het tussengerecht werd geserveerd 
in de keuken, in een bovenzaal degusteerden we 
een bierselectie samen met kaas en tot slot nuttig-
den we het dessert in de middeleeuwse kelder bij
gedempt kaarslicht.

Jurgen Luppes was onze gids doorheen dit traject.
Jurgen is Vinoloog & liquerist van de Nederlandse
Wijnacademie en gastheer/gastronoom aan de
Academie Gastronomique.

Hij heeft het beroemde whisky kabinet in de 
lounge ontwikkeld dat in 2000 The Scotch
Single Malt Whisky Award gewonnen heeft
voor de beste whiskycollectie van Nederland.
En om helemaal allround te zijn voltooide
hij in 2016 ook nog eens de opleiding bier-
sommelier niveau 3 in Oostenrijk.
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Dienstbaarheid staat hoog in het vaandel

De hotelkamers liggen verspreid over hoofd- en bij-
gebouwen. Luxe tweepersoonskamers bevinden
zich in het Kaapse Huis, Koetshuis en de
Orangerie ; comfortkamers in het Koetshuis en
de Orangerie, veelal op de eerste etage.

Ook hier vallen weer enkele details op die het
verschil maken. Zo is er op elke kamer een pluche
beestje dat het “niet storen”-bord vervangt en
staat er een schaal met fruit en zoetigheden klaar.
Kom je ’s avonds terug op de kamer dan brandt
het licht en ligt het bed open.

Kasteel Engelenburg is een rustpunt. Het lijkt wel 
of tijd hier trager verstrijkt. Het golfterrein is een
mee- genomen extra voor de liefhebbers maar
er is in de regio wel meer te beleven.

Zo is er het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Interessant voor wie dieren wil spotten of gewoon wil 
wandelen, maar evengoed geïnteresseerden in geschie-
denis of kunst komen hier aan hun trekken.

In het Kröller-Müller museum kan je de op 
één na grootste Van Gogh collectie ter wereld
bezoeken. Met meer dan 90 schilderijen en 180
tekeningen ! Alsof dit nog niet genoeg is zijn er 
verder nog werken van Claude Monet, Georges
Seurat, Pablo Picasso en Piet Mondriaan.

Jachthuis Sint-Hubertus -dat eveneens in het park 
ligt- toont een heel specifieke architectuur en
behoort tot de belangrijkste gebouwen van
Nederland.

www.hogeveluwe.nl
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Kasteel Engelenburg is een totaalplaatje dat zijn kracht haalt uit de mooie gebouwen, een 
meer dan goed restaurant en hotel te midden van de natuur. Maar wat het echt typeert is 
de bezieling van de familie Agricola en hun ganse team ! 

In de Sint Sixtusabdij van Westvleteren wordt één van de beste bieren ter wereld 
gebrouwen: trappist Westvleteren. Voor de paters is het brouwen van bier (slechts) 
een middel om in hun levensonderhoud te voorzien. Het religieuze leven blijft de 
grootste prioriteit en daardoor blijft de productiecapaciteit beperkt.

De beroemde trappist Westvleteren is nu op bepaalde dagen te bestellen via de website
www.trappistwestvleteren.be. Let wel: persoonlijk ophalen is vereist. De paters 
willen er meer dan ooit op toezien dat hun bier rechtstreeks bij de verbruiker te-
recht komt, onder de beste omstandigheden en aan de beste prijs.



vest Francomina
www.fracomina.it/ce_en/

juwelen Frewywille
www.freywille.com

shirt Barbour
www.barbour.com

pull Vieux Rose, Terra di Siena
www.terradisiena.be

armband Frewywille
www.freywille.com

blouse Francomina
www.francomina.it

armband Frewywille
www.freywille.com



Neder-Silezië

Heeft u Polen nog nooit bezocht, plaats het dan zeker op uw to-do list want 
dit land heeft zo veel te bieden. Een mooie, diverse en uitgestrekte natuur, 
geschiedenis en cultuur. In het bijzonder tijdens de zomermaanden zijn er 
in de steden overal       evenementen te beleven, van grote popfestivals tot 
meer traditionele folklore. Wie in de winter gaat kan er even goed van de 
mooie natuur en cultuur genieten. Je kan er op verschillende plaatsen zelfs 
terecht voor een heuse skivakantie. Culinair is het misschien niet de meest 
verfijnde keuken maar eten maakt hier zo’n deel uit van het sociale leven 
dat dit als beleving ook weer de moeite waard is.

In de steden spreekt men engels en vaak duits terwijl dit buiten de steden 
een stuk minder is. Laat de taal geen struikelblok zijn. Ze doen hun best 
om je te begrijpen en vertaalapps kunnen een handige hulp zijn.

Wij bezochten Neder-Silezië, één van de zestien Poolse provincies,
grenzend aan Tsjechië en Duitsland. Een regio die bekend staat voor zijn 
uitgestrekte natuur, paleizen en kastelen. En oh ja, voor wie op schatten-
jacht wil gaan: tijdens de tweede wereldoorlog zou hier onder meer een 
trein vol met goud verborgen zijn .... Verschillende sites uit de tweede we-
reldoorlog zijn te bezichtigen. Het valt op dat de Polen de herinnering aan 
de oorlog levendig houden.

een regio boordevol geschiedenis,

natuur, paleizen en kastelen

www.pologne.travel  •  www.polen.travel  •  www.dolnyslask.travel

Polen
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Wroclaw

De vierde grootste stad van Polen, met meer dan 
zeshonderdduizend inwoners, ligt aan de rivier de 
Oder en was in 2016 culturele hoofdstad van Europa.
Wroclaw (vroeger Breslau genaamd) is een grote
levendige stad die toch een rustige indruk geeft. Een 
wandeling door het centrum is boeiend. Je wandelt 
door een aaneenschakeling van mooie gebouwen en 
ruime pleinen.

Kabouters
Verspreid over het stadscentrum kom je een serie
bronzen beeldjes tegen. Een 30-tal kabouters staan
symbool voor de stad en werden gemaakt door
kunstenaar Tomasz Moczek.
Het gebruik ontstond in de jaren tachtig toen een 
anticommunistische studentenbeweging dwergen
begon te tekenen op plaatsen waar het stadsbestuur 
teksten tegen het regime liet overschilderen.

w w w . w r o c l a w . p l / e n
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K a s t e l e n

P a l e i z e n
&

Zamek Czocha

Te midden van een weidse natuur van Sucha ligt 
dit verdedigingskasteel -met zijn oorsprong in 
de middeleeuwen- op een heuvel direct aan de        
Kwisarivier en het meer van Lesna. Overnachten en 
dineren in dit kasteel dat nu een museum, hotel en 
restaurant is, is een aanrader. Je gaat letterlijk terug 
in de tijd. Niets is hier naar de éénentwintigste eeuw 
gebracht. Het is alsof de middeleeuwen, de tweede 
wereldoorlog en de communistische periode hier pas 
gisteren tot een einde kwamen. 

Eén kamer bezit nog een origineel hemelbed en is 
ook te boeken voor overnachting. Interessant om 
weten is dat dit bed een speciaal luik heeft dat uit-
komt in de Kwisarivier. Niet tevreden over uw
bedpartner dan biedt dit luik de oplossing, al willen we 
niemand op een idee brengen natuurlijk.

In 1909 werd het kasteel gekocht door Ernst 
Gunschow, een sigarenfabrikant uit Dresden. Hij stelde
architect Bodo Ebhardt uit Berlijn aan om het
kasteel te renoveren, gebaseerd op een schilderij
uit 1703. Tot maart 1945 bleef Ernst Gunschow hier met 
zijn gezin wonen. Bij hun vertrek hebben ze de meest 
waardevolle stukken meegenomen.

Achtergelaten vormde het kasteel na 1945 opeen-
volgens een opvangplaats voor vluchtelingen, een 
site van het Poolse leger, een hotel voor leger-
officieren en hun families. Sinds 1996 is het kasteel nu 
een museum, hotel en conferentiecentrum.
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Wojanów palace

Het Wojanow paleis werd gebouwd in 1603 en is in 
1667, na een brand tijdens de dertigjarige oorlog, we-
der opgebouwd. Frederick Wilhelm III kocht het paleis 
in de negentiende eeuw om het daarna als huwelijks-
cadeau te geven aan zijn dochter Louise en Prins
Frederik van Oranje-Nassau. Zij maakten van het land-
goed een prachtig natuurpark en lieten een nieuwe 

w w w. p a l a c - w o j a n o w. p l

gevel bouwen in gotischestijl. Na de tweede wereld-
oorlog werd het eigendom van een staatslandbouw-
bedrijf om in 2007 ongevormd te worden tot een hotel
en conferentiecentrum, voorzien van diverse sport-
en recreatiefaciliteiten en een Spa centre. Bij de Polen
is deze lokatie geliefd als eventhall voor
huwelijksfeesten.
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Staniszów the palace

w w w . p a l a c s t a n i s z o w . p l

Dit paleis in late barokstijl is nu een hotel en 
eventcenter dat direct aansluit op het park van
Staniszów. Het park was één van de eerste parken
in Neder-Silezië in engelse stijl en maakt de
beleving van het paleis nog authentieker. Het
hotel -met een binnen- en buitenzwembad, wellness 
faciliteiten, een restaurant en een royale ballroom- 
brengt je zo in de sfeer van de keizerlijke periode.

Sinds 2010 runt de familie Dzida dit complex.
Ze drukken er enthousiast hun familiale stempel en
helpen graag bij het verder ontdekken van de regio.
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In de Julia glas- en kristalfabriek wordt nog steeds op 
ambachtelijke wijze gewerkt. De creaties –die gaan 
van speelse dierenfiguurtjes tot glazen, karaffen en 
imposante decoratiestukken- worden er manueel 
geslepen en met de hand beschilderd. Ze maken zo-
wel klassieke collecties met motieven die teruggaan 
tot de negentiende eeuw als moderne design stukken. 
En naast de vaste collecties is het mogelijk om een per-
soonlijke collectie te laten ontwerpen en produceren.

Julia Crystal is een relatief kleine fabriek maar is
zeker de moeite waard om te bezoeken. Als je na de 
rondleiding door de showroom wandelt bekijk je 

met nog meer waardering de uitgestalde stukken. 

Julia Crystal, gevestigd in Piechowice, wordt 
wereldwijd verkocht. Vergeleken met gelijkaardige
producties in andere landen is de prijs-kwali-
teit hier toch een stuk beter. Grote afnemers be-
vinden zich de laatste jaren vooral in de rijke
arabische landen, al moet gezegd dat ook België nog 
een plaatsje heeft in de top-20 van grootste klanten.
Klanten –zowel particulieren, (koninklijke) families
als bedrijven- komen hier van over heel de
wereld om hun bestelling plaatsen. Al kan je evengoed 
kopen via hun webshop.

JULIA CRYSTAL



take me to
church
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Hij straalt een speelse jeugdigheid uit en ademt lifestyle: Kristof 
D’Hondt, oprichter en bezieler van Maison D’Longueville, heeft een 
creatief brein dat hij naadloos combineert met zijn zakelijk talent. 

In zijn one stop fashion  store vind je een totaalpakket aan nood-
zakelijke en minder noodzakelijk items voor mannen. Van maat-
pak, schoenen, das, hoed, accessoires tot zelfs het allereerste
gepersonaliseerde horloge ter wereld.

Henri Lebbestraat 3, 8790 Waregem
www.costumier-dlongueville.be

Guilty pleasure
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Kristof D’Hondt (1982) is de man achter Maison D’Longueville, het jonge Belgische
luxelabel dat staat voor gepersonaliseerde luxe voor de man, van stijlvolle maatpakken
over artisanale accessoires tot unieke mechanische horloges.

Maison D’Longueville is gevestigd in Waregem, in een gerenoveerde kasteelvilla
uit het begin van vorige eeuw die ooit toebehoorde aan een textielbaron.
Kristof had het karaktervolle, maar totaal vervallen pand ooit ontdekt tijdens één
van zijn joggingtochten. Jaren later toverde hij het kasteeltje om tot een parel van
goede stijl en huiselijkheid. 

Sinds de opening in 2016 vinden steeds meer zakenmannen, bruidegoms en fashion
lovers er de weg naartoe, voor een pak en hemd op maat, voor stijlvolle schoenen van Santoni,
voor speciale reeksen van Mont Blanc, voor mooie lederwaren of voor een mechanisch
horloge op maat van hun wensen. Kortom, luxe in een cosy kader, gebracht op een heel
persoonlijke manier. 



44 45

Nieuw in het aanbod zijn de mechanische horloges van D’Longueville, Swiss made
kwaliteitshorloges met een zichtbaar hoogstaand binnenwerk en een wijzerplaat
met een stofmotief in reliëf, van visgraat over prince de galles tot paisley en ingekleurd
in diverse combinaties. De wijzers hebben de vorm van een naald met oog - een knipoog naar
de maatpakken van het label - terwijl de cijfers 11 en 5 een alternatief vormen voor de
klassieke 12 en 6. Het opwindmechanisme staat op 2 uur in plaats van op 3.

De klant kan zelf een boodschap, naam of slogan laten graveren in de binnenring
en hij kan kiezen uit verschillende wijzerplaten en horlogebandjes zodat hij
werkelijk een “one of a kind” horloge heeft. “Bij de start hebben we “out
of the box” gedacht, zonder technische voorkennis van de horlogerie
omdat dit frisse ideeën oplevert. Eenmaal het ontwerp vastlag, hebben we het
voorgelegd aan het horlogeatelier in Zwitserland. De horlogemaker was
enthousiast over het idee en heeft gezorgd voor de technische uitwerking ervan,”
zegt Kristof D’Hondt. 

GEPERSONALISEERD HORLOGE

Technisch:

gewicht 100 gr  |  glas licht gebombeerd sapphire glas met drie lagen antireflectie coating  kast roestvrij staal  |  
band naar keuze struisvogel, hagedis, croco, alligator (uit de streek van Louisiana)  |  binnenwerk hoogwaardig 
Zwitsers mechanisch binnenwerk.
prijs € 3.900, inclusief gravering en lasering.
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&
Romantiek

gastronomie

Achter de mooie klassieke gevel 
schuilt een modern, recent ver-
nieuwd hotel met een uitmuntend
restaurant. We worden bij aan-
komst opgevangen door de bell boy 
die ons begeleidt tot aan de ont-
vangstbalie en binnen de kortste 
keren zijn we ingecheckt. 

Zeker voor een stadshotel
zijn de kamers ruim en voor-
zien van alle comfort. Het bed is
gewoonweg zalig en de medewer-
kers zijn uitermate vriendelijke
en behulpzaam, iets dat we ook in

de andere hotels van Sofitel mogen 
ervaren.

Op slechts 5 minuten wandelen 
ben je aan de Arc de Triomphe en 
de avenue des Champs-Élysées, het 
hotel is ideaal gelegen om van daar-
uit Parijs verder te ontdekken, te 
voet of met de metro.

Restaurant Les Cocottes van chef
Christian Constant maakt het 
plaatje compleet. Stoofpotjes
vormen de rode draad. Het res-
taurant wordt niet enkel door
hotelgasten maar ook door de
Parijzenaars zelf druk bezocht. 
Sfeer, kwaliteit, zelfs prijs-kwaliteit 
zijn hier optimaal. Chef  Constant 
is dan ook niet de eerste de beste. 
Hij begon zijn carrière in Hôtel 

Crillonin maar werd al snel weg-
gekaapt door het Hôtel Ritz. In 
1996 opende hij samen met zijn 
britse vrouw zijn eerste eigen 
restaurant, Le Violon d’Ingres
(* Michelin ster). Inmiddels heb-
ben ze zes restaurants in Parijs, 
een restaurant in Toulouse (Le
Bibent) en één in Montech (Le
Bistrot Constant). Elk restaurant 
heeft zijn eigen stijl en is zeven
dagen op zeven open.

Verse producten zijn onontbeer-
lijk voor een goed restaurant. 
Om dat te illustreren neemt chef 
Constant ons voor dag en dauw 
mee naar de markt van Rungis, 
de plek waar hij zijn voornaamste 
inkopen doet, op slechts enkele
kilometers buiten Parijs.

Sofitel Paris
Arc de Triomphe 
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In het holst van de nacht is het hier een drukte van 
jewelste. Er heerst een leuke sfeer. Iedereen lijkt hier 
tegen iedereen te praten. In de gangen zijn er stand-
jes waar gekookt wordt of waar producten puur
geproefd kunnen worden. Werklui, standhouders en 
kopers nemen er een korte pauze om te proeven, om 
dan snel verder te gaan met hun werk. Verspreid over 
het terrein zijn er restaurantjes en cafés waar ook in 
de nacht mensen af en aan lopen om er iets te eten of 
te drinken maar vooral ook om er contacten te leggen. 

De grote hallen hebben elk een specialisatie: vlees, 
vis, kaas, groenten, fruit, bloemen. Meer dan twaalf-
duizend mensen zijn hier aan het werk. Zonder gids 
is het dan ook onbegonnen werk om hier de weg te 
vinden. Vrachtwagens rijden af en aan. Gemiddeld 
passeren er zo’n vijfduizend bezoekers per nacht om 

geraamd een achttien miljoen consumenten van  verse
producten te voorzien. De markt is een dorp op 
zichzelf met ondermeer een eigen politiedienst, 
ziekenhuis, kantoorgebouwen en een postkantoor. 
Hier zijn naast alle gangbare producten ook zeld-
zame producten te vinden. Voor chefs is dit een
paradijs waar ze toegang hebben tot kwaliteits-
producten en nieuwe of zelfdzame producten.

Na dit bezoek begeven we ons terug naar Parijs. 
Nu om er de echte Parijse sfeer van weleer te gaan
opsnuiven, het Parijs waar mode- en luxemerken
gekoesterd worden. We checken in in Hotel Le
Faubourg, een 5* hotel gevestigd in een 18de en 19de
eeuws gebouw, op amper anderhalve kilometer van het 
Louvre.

RUNGISde markt van
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Gelegen in één van de meest hippe regio’s van
Parijs is dit een goeie uitvalsbasis voor wie houdt 
van mode, luxe en nightlife. Le Faubourg heeft 
een héél chique, trendy uitstraling. Hoe kan het
anders in deze buurt waar onder meer ook Cartier, 
Burberry en Louis Vuitton hun winkels hebben.

Talrijke foto’s aan de muur verwijzen naar iconische 
tijden en sterren van de haute-couture. Goudtoetsen 
in het interieur onderstrepen de royale stijl waar dit 
hotel voor staat. Een stijl die naadloos aansluit bij het 
sublieme niveau van service en bediening.

Goed uitgeslapen en onder de indruk van al dit moois 
zetten we onze reis verder richting Lyon. Daar hebben 
we afspraak met chef Christian Lherm van Les Trois 
Dômes (Michelin *).

A touch of gold.

Sofitel Paris
Le Faubourg 
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Sofitel Lyon
Bellecour 

We worden ontvangen door Jacques Bourguignon,
general manager van het hotel. Het is snel
duidelijk hoe passioneel deze man begaan is 
met zijn hotel. Hij heeft een heldere visie op de
evolutie (er zijn renovatiewerken gepland en uit-
breiding van het restaurant) van het hotel en is 
deze sinds enkele jaren stap voor stap aan het
realiseren. Centraal gelegen als het is, is dit
hotel ideaal om Lyon te bezoeken. Er zijn heel wat win-
kels, bezienswaardigheden en restaurants in de buurt.

Zeker Vieux-Lyon is een must see. Onze gids was 
lid van Cybèle, een organisatie die in Lyon zorgt 
voor originele bezoeken (www.cybele-arts.fr).
Hij vertelde ons op humoristische wijze over de
geschiedenis van Lyon, met een korte kwis maakte hij 
de competitiegeest in de groep los en ontpopte zich 
finaal tot een poppenspeler. Cybèle bezorgde ons een 
heel ontspannende en interessante namiddag.

Het geheime wapen van hotel Bellecour bevindt 
zich op de bovenste verdieping: restaurant Les 
Trois Dômes (Michelin *) van chef Christian Lherm.

Gelegen op de bovenste verdieping biedt het
restaurant een adembenemend uitzicht over Lyon. 
Muren en plafond van dit relatief kleine restau-
rant zijn stijlvol gedecoreerd. Misschien niet het 
meest hippe decor maar het straalt tijdloze klasse en
nostalgie uit, een stijl die ons kenmerkend lijkt voor 
de regio van Lyon. Dit is een plek waar je gewoon niet 
meer weg wil, zelfs nog voor je het culinaire genot hier 
hebt ontdekt.

Het was lang geleden dat we nog zoiets mochten
beleven: uitkijkend over de skyline van Lyon, zitten 
we aan een rijkelijk gedekte tafel waar de gerechten 
en tussengerechten elkaar maar blijven opvolgen.
Bediening verloopt uitermate vriendelijke en vlot,
zoals misschien wel alleen de Fransen dat nog
kunnen. Op de website van het restaurant zijn de
menu’s en prijzen terug te vinden. Reserveren is
noodzakelijk.

Beelden zeg meer dan woorden. Daarom dit foto-
overzicht om bij weg te dromen.

www. les-3 -domes .com/fr/

Le Melhor, de bar die zich net naast het restaurant bevindt, 
is eveneens een aanrader. De inrichting van de bar doet
denken aan een parijse bar uit het begin van de twintig-
ste eeuw. Vooral dan door de zetels in rood fluweel. Met
uitzicht -van op de achtste verdieping- over de Rhône en 
de stad kan je hier nagenieten van een deugdoend bezoek 
aan de stad en het naastgelegen restaurant Les Trois Dömes.
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Les Halles de Lyon - Paul Bocuse
Chef Christian Lherm nam ons mee naar deze 
foodmarket om te illustreren waarom Lyon
franse hoofdstad van de gastronomie is. Hier 
ligt de bakermat van de franse gastronomie -die
tegen de verwachtingen in- begon met uitsluitend
vrouwelijke chefs, Les Mères genoemd.

In de hallen zijn een vijftigtal handelszaken geves-
tigd. Van charcuterie, over kaas en vis tot macarons, 
alles is er te vinden. Je kan er producten kopen maar 
evengoed ter plaatse nuttigen. Handelaars huren hun 
plaats hier van de stad en behouden deze meest-

al gedurende generaties. Vele van deze familiale
ondernemingen zijn ondertussen ook verbonden
buiten de handel want doorheen de jaren zijn zonen 
en dochters van diverse families met elkaar getrouwd.

Het accent ligt hier vooral op lokale producten. 
Onder meer lokaal geproduceerde kazen, char-
cuterie en wijn worden hier gepresenteerd. Je 
kan de hall bezoeken met een gids en dat is ze-
ker aan te raden. Met de gids krijg je inzicht in de
grote diversiteit aan lokale producten en culiniare
tradities. En je verneemt hoe de franse gastronomie 
sinds begin twintigste eeuw geévolueerd is.
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Vieux-Lyon
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