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Culinaire 3-daagse
in de Ardèche
“Het restaurant is een ode aan
mijn vader. Likoké betekent ook:
toegestaan om je bord uit te
likken, het grootste compliment
dat je als chef kan krijgen!”

Welkom bij
Piet Huysentruyt’s
Likoké !
Restaurant Likoké ligt in het zuidoosten van Frankrijk in
een ongerept departement dat de Ardèche heet,
perfect gelegen tussen het Rhône-dal, de Loire en de
Provence en iets verder zuidelijk, de Middellandse Zee.
Niet voor niks dat Piet hier meer dan 20 jaar geleden op
slag verliefd werd toen hij de luiken van een toen klein
vakantiehuisje opende en een zicht had op de prachtige
vallei van Les Vans. Les Vans, het dorpje waar hij nu
zijn creatieve culinaire droom waarmaakt.
Het dorp Les Vans is omringd door wilde bossen,
wijngaarden, de kalksteen van de Bois de Paiolive
en de majestueuze Serre de Bar. Deze specifieke
natuurelementen vindt men terug in de sfeer van
het restaurant. In het dorpje zelf heerst een
typisch Zuid-Franse sfeer.

Piet vindt er alles waar hij altijd van droomde, échte producten, die hij
vanuit het bos zelf kan gaan plukken, everzwijnen die door de jagers
ieder weekend neergeschoten worden, puur varkensvlees waar hij zo
graag mee werkt. Hij zegt vaak hoe hij in zijn eigen bos champignons
plukt. Wanneer een chef te kort komt aan cantharellen is zijn antwoord
vaak: ‘ik heb er een bos vol van staan, hoeveel moet je er hebben?’.
In deze kenmerkende Ardèche ondervond hij ook dat de lokale bevolking
vaak nog op traditionele wijze te werk gaat. Daarom is er iedere zaterdagochtend een markt in Les Vans, ‘Le marché des Artisans et Producteurs
Locaux’. Zoals de naam doet vermoeden, vindt men daar heel wat originele
creaties en de bijhorende ambachtsman. Zo leerde Piet een glasblazer
kennen, een messenslijper en een timmerman die voor het restaurant op
maat gemaakte voorwerpen maken. Deze vaklui, evenals de vele
lokale wijnboeren kan men bezoeken voor hun vakdemonstratie of
een proeverij.

Smaakt dit naar meer?

Auberge de Banne****

Wij bieden een unieke culinaire 3 daagse aan,
waarbij u logeert in Auberge de Banne****,
zo’n 10 km van Les Vans.

Het dorpje Banne ligt genesteld aan de uitlopers van de Cévennes en
domineert met trots het weidse landschap bovenaan de lager gelegen
Vivarais. Op het gezellige dorpsplein ligt Auberge de Banne,
een pittoresk hotel waarbij het zonnige terras, de typerende rode
geraniums, het weelderige prieel en de oude geëmailleerde
publiciteitsborden u zonder twijfel zullen bekoren en in de sfeer van
“La Douce France” brengen. Auberge de Banne beschikt over
12 verzorgde kamers, sfeervol ingericht met oog voor hedendaags design.
Bij mooi weer is het ook aangenaam verpozen aan het buitenzwembad.

Programma
Eerste dag
Aankomst in Banne, check-in in het hotel.
’s Avonds wordt u verwelkomd in Likoké
voor een Hommage à Likoké, een eerbetoon
aan Piet’s vader die jaren in Congo woonde,
een menu met lokale Ardèche producten
en altijd wel een knipoogje naar Piet’s
verbondenheid met Afrika.
Tweede dag
Ontbijt in Auberge de Banne. Om 10 uur wordt
u weer verwacht in Likoké voor een kookles
samen met Piet waar u ook kan genieten van
een glas champagne. Na de kookles volgt er
een lichte lunch waar de “leerlingen” de nieuwe
creaties kunnen proeven.
Later in de middag kunnen we desgewenst een bezoek
regelen bij één van de ambachtlui die creaties
voor Likoké maken of kunnen we een degustatie bij
een wijnboer plannen. ‘s Avonds gaat u terug naar
Likoké voor een uniek ontdekkingsmenu met de
daarbij horende aangepaste wijnen.
Derde dag
Ontbijt in Auberge de Banne. Vooraleer huiswaarts
te keren of uw reis eventueel verder te zetten,
zal u uw culinair avontuur mooi afronden met de
“Outdoor experience of into the wild genieten
van een pic nic of lunch”: een unieke ervaring
waar Piet en zijn team met de meest verse
producten vanuit het bos zelf te werk gaan.
(Mochten de weergoden ons niet goed
gezind zijn, wordt deze maaltijd voorzien
in Likoké).

Prijs voor het
arrangement

890 € per persoon op basis van een dubbele kamer
Single supplement: 100 €

Inbegrepen:
• Arrangement Likoké (cfr programmabeschrijving)
• Drankenforfait bij de voorziene maaltijden – glas champagne tijdens de kookles
• 2 overnachtingen in een dubbele deluxe kamer inclusief ontbijt in Auberge de Banne
• Bezoek aan een ambachtsman of wijngoed – op basis van beschikbaarheid
• Coördinatie door Mi Agency
• BTW (enkel verblijfstaks hotel ter plaatse te betalen
– ca. 1 € per persoon per dag – onder voorbehoud van wijziging tarief)
Voorwaarden:
• Aankomst op dinsdag of donderdag
• Periodes: maart-april-oktober-november 2016
• Groepen van 6 of 8 personen
• Andere periodes en groepsgroottes op aanvraag
• Na contactname bezorgen we u eveneens de betalings-en annulatievoorwaarden.

Praktische informatie

Bereikbaarheid Les Vans
• Met de wagen (ter informatie afstand van Brussel: ca. 900 km)
• Met de TGV naar Valence of Avignon – verder een rit van ca. 1u45min
• Met het vliegtuig naar Nîmes – verder een rit van ca. 1u30min
Wenst u dat we ook het vervoer naar Les Vans en ook ter plaatse regelen?
Contacteer ons voor een offerte op maat.
Ook voor eventuele programma uitbreidingen ( bv. lunch Valence, bezoek Avignon,…)
staan we ter uwer beschikking.
VOOR VERDERE INFORMATIE & RESERVATIE
Dit arrangement wordt georganiseerd in samenwerking met het reisbureau
MI Agency te Kortrijk – www.mi-agency.be  
Neem contact op met Marianne Impens:
Email info@mi-agency.be
GSM 0495-79.54.55.

www.likoke.fr
www.aubergedebanne.fr
www.mi-agency.be

