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Dit E-Book wodt
aangeboden door
Fermette en France
gîte in de Bourgogne
Deze gids is in het najaar
van 2020 , met veel zorg
gemaakt.
Kom je een fout tegen, laat
het ons weten, dan kunnen
wij dit aanpassen
Tip: Check van te voren of
een restaurant nog
geopend is.

Restaurants met een
zijn voor ons de toppers.
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De Bourgogne
De Bourgogne is onlosmakelijk verbonden met de goede
keuken en fantastische wijnen.
Het bourgondische leven, of leven als een Bourgondiër zijn
uitspraken die wij allemaal wel een gehoord hebben.
Wij hebben 20 favoriete restaurants voor je op een rijtje
gezet.
Bijna allemaal door ons getest, of ze staan in deze gids
vanwege een tip van onze gasten.
De restaurants in deze gids zijn allemaal op een redelijke rijafstand vanuit Fermette en France, Quincerot, Côte d'Or.
De prijzen variëren van goedkoop tot de duurdere prijsklasse.
Voor elke portemonnaie is er wel een restaurant te vinden.
Ben je vegetariër of veganist dan is is het wat lastiger om een
restaurant te vinden. Vraag er om en inmiddels bij de meeste
restaurants willen ze dit wel aanpassen.
De restaurants zijn per stad/dorp ingedeeld.

Veel lees en eet plezier
Astrid, Fermette en France

Buffon
RESTAURANT " LE MARRONNIER"
6 RUE DES FORGES
21500 BUFFON
TEL: TELEFOON: +33 (0) 3 80 92 33 65

De Marronnier heeft een klassieke franse keuken.
Je vindt hier typisch bourgondische gerechten zoals bijv slakken als
voorgerecht.
De kaart wisselt een paar keer per jaar.
Er is een menu formule:
Voorgerecht-hoofdgerecht ( vis of vlees) -nagerecht.
Als supplement kan je er nog kaas bij bestellen.
Kwaliteit/prijs verhouding is goed.

Semur-en-Auxois

Entr'act Restaurant
Pizza & Salades
Op verzoek vegetarisch mogelijk.
4 Rue Févret,
21140 Semur-en-Auxois
tel: +33 (0) 3 80 96 60 10

Le Pari des Gourmets
Menu's en à la carte
10 Rue du Lac,
21140 Pont-et-Massène
tel: +33 (0)3 80 97 11 11

Semur-en-Auxois

les Minimes
Traditionele gerechten,
streekproducten.
Vegetarische optie
39 Rue des Vaux,
21140 Semur-en-Auxois
tel: +33 (0)03 80 92 06 19

Le Boeuf Qui Chante
Rue de la Liberté 7, 21140
Semur-en-Auxois
tel: +33 (0)3 80 97 04 75
*tip van diverse gasten, niet door ons getest

Montbard

Bistro Anatole

16 Rue Anatole Hugot,
21500 Montbard
tel: +33 (0)3 80 89 59 80

Dit kleine restaurant in het oude gedeelte van Montbard heeft onze voorkeur.
De menukaart is eigenlijk de lijst met de ingrediënten van de dag. Je stelt zelf
je eigen salade samen. Eet je bijv. geen vlees of kaas, is dat geen enkel
probleem. Het is een klein restaurant met een paar tafeltjes. Reserveren is
aanbevolen. Het is alleen op doordeweekse dagen tussen de middag geopend.
De zeer sympathieke eigenaresse Hélène maakt alles zelf en serveert het
persoonlijk aan je tafel.

Montbard

Kim Thanh
Aziatisch restaurant
Buffet zelfbediening. Wok & gril
1 Rue de Dijon,
21500 Montbard
tel: +33 (0)3 80 92 44 74

Le Calypso
Pizza en à la carte menu.

2 Place Aline Gibez
21500 Montbard

tel: +33 (0)3 80 92 05 30

Flavigny-sur Ozerain

La Grange
Regionale producten die door de agrariërs
worden verbouwd en bereid.
Het is elke dag een verrassing wat er op de
menukaart staat.
Bij het buffet zie je het aanbod van de dag
en kan je je keuze doorgeven.
Terras op het pleintje. Dit is een favoriet
restaurant.
Place de l'Eglise,
21150 Flavigny-sur-Ozerain
tel: +33 (0)3 80 96 20 62

Avallon

Le poirier au Loup
Le Poirier au loup is een biologisch, lokaal en/of fairtrade restaurant.
Dit is geen vegetarisch restaurant, hoewel sommige menu's vleesloos
zijn.
Vegetarisch en/of veganistische keuze graag bij reservering doorgeven.
7 rue du maréchal Foch
(place des capucins)
89200 AVALLON
tel: +33 (0) 3 86 46 95 63

*
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Dijon

Le Nid
Vegetarisch en veganistische restaurant.
Verse, biologische producten.
Lekker eten en gezellige sfeer in het centrum
van Dijon
61 Rue des Godrans,
21000 Dijon
tel: +33 (0)9 88 39 33 26

Le petit roi de la lune
Lekker eten, goede prijs.
Levendig terras.
28 Rue Amiral Roussin, 21000
Dijon

tel: +33 (0)3 80 49 89 93

Dijon

Le Shanti
Indiaas vegetarisch restaurant.
Salades, burgers, falafel. Lekkere
huisgemaakte desserts
Dit restaurant ligt iets buiten het
centrum van Dijon. Vanuit het
centrum is het prima te belopen.

69 Rue Berbisey,
21000 Dijon
tel: +33 (0) 6 60 94 27 20

Saulieu

Bernard Loiseau
Het beroemde sterrenrestaurant.
Hier eten is een hele beleving. Je hebt wel
een goed gevulde portemonnaie nodig.
2 Rue d'Argentine,
21210 Saulieu
tel: +33 (0)3 80 90 53 53

La Vieille Auberge
De meeste groente komen uit de
eigen groentetuin. vegetarisch
mogelijk, van te voren melden.
Zomers een sfeervol terras.
215 Rue Grillot,
21210 Saulieu

tel: +33 (0)3 80641374

l'Isle-sur-Serein

Auberge du Pot d'Etain

Menu formule traditioneel en gourmet.
Vegetarische aanpassing mogelijk.
Zomers een terras op de binnenplaats.
Zeer uitgebreide wijnkaart
24 Rue Bouchardat
89440 L'Isle-sur-Serein

Vezelay

La Dent Creuze
Restaurant met groot terras.
Eten à la carte of een menu.
Vegetarische opties.
Prima prijs/kwaliteit.
Place de la Foire en Rue St Etienne
89450 Vézelay
tel: +33 (0) 3 86 33 36 33

Restaurant Hotel de la Poste/Lion d'Or
Een speciaal vegetarisch culinair menu.
Goede kwaliteit, wel prijzig.
9 Place du Champ de Foire,
89450 Vézelay
tel: +33 (0)3 73 53 03 20

Chassignelles

Restaurant de l'Ecluse 79
Het terras ligt naast het Canal de Bourgogne.
Leuke ambiance.
Goed keuken/goede prijs.
Keuze uit salades, menu's of meenemen.
De desserts zijn erg lekker. Zelf heb ik de
huisgemaakte "Mille-feuilles" gegeten. Een
zelfgemaakte tompouce met verse aardbeien.
Vanuit Fermette en France is het goed te doen
om langs het kanaal te fietsen en hier te gaan
lunchen.
2 Chemin de Ronde,
89160 Chassignelles
tel: +33 (0) 3 03 86 75 13 88

Fixin

Au clos de Napoléon
Traditionele Franse keuken. Wanneer de
temperatuur het toestaat kan je op het
terras eten, omringt door de wijngaarden.
De wijnkaart is zeer uitgebreid. In de
wijnkelder kan je wijn kopen om mee te
nemen.
Ik heb hier de lekkerste witte wijn
gedronken. Uit Fixin.

"Au Clos Napoléon"
4 rue de la Perrière
21220 Fixin
tel: +33 (0)3 80 52 45 63

