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Culinair minihotel
Logeren en dineren in het voormalige notarishuis L’Auberge du Notaire in de Belgische Ardennen is een bijzondere
belevenis. Geen wonder dat dit kleinschalige boetiekhotel
in 2013 werd uitgeroepen tot beste hotel van België door
Zoover.
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Nadat we onze Triumph Spitﬁre op de privéparkeerplaats van het hotel hebben gezet,
wacht ons een persoonlijk onthaal door Mart
van der Heijden en Monique van Schijndel, de
Nederlandse eigenaren. Het voormalige notarispand in het plaatsje Vielsalm is volledig en
met veel zorg opgeknapt en je merkt aan alles
dat de stofdoek veelvuldig wordt gebruikt. We
zwieren snel onze tassen in de eenvoudige,
kraaknette en ruime kamer. Daarna begeven
we ons naar de intieme eetkamer die vroeger
dienst deed als werkkamer van de notaris.
Onze smaakpapillen komen op scherp te staan
als we de verﬁjnde gerechten proeven en het is
leuk te merken hoe Monique een verrassende
draai geeft aan regionale producten. De kenner gaat enthousiast zijn over de wijnen die
Mart voorstelt. De kans is groot dat er huisgerookte vis, vlees of kazen worden geserveerd.

Ontbijt à la carte
Eenmaal ontwaakt wacht ons beneden opnieuw een verrassing. A la carte bestel je hier
hoe je je eitje bij het knapperig verse brood
wenst en de vleeswaren van de slager uit de
buurt zijn uitstekend. Proef ook de rillettes
van Ardenner forel of bestel als extra een

bordje streekkazen. Alles wordt aan tafel geserveerd en dat maakt dat we genieten van de
rust in de eetkamer, zonder heen en weer geloop van en naar het buﬀet. Als het weer het
toelaat, ontbijt en dineer je ’s zomers op het
terras in de tuin.

Ardennen doorkruisen
Uiteraard vinden we het heerlijk om met ‘The
Spit’ de Ardennen te doorkruisen. Op de site
van L’Auberge du Notaire treﬀen we verschillende mooie autotochten aan, die ons de weg
wijzen naar bosrijke gebieden, meanderende
riviertjes en pittoreske dorpen. We houden
halt bij watervallen, panoramische vergezichten en tavernes waar we streekbiertjes drinken tussen de locals. Wie een adembenemende tocht met de oldtimer in de Ardennen op
het verlanglijstje heeft staan en dat wil combineren met een verblijf in een karakteristiek
hotel met een eigen parkeerplaats en culinaire
verwennerij, komt vanzelf uit bij L’Auberge
du Notaire. Vergeet niet dat het hotel ligt in
het kloppend hart van het wild.
Bekijk alle culinaire arrangementen op de
website www.aubergedunotaire.com.
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