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Slapen bij de notaris
culinair charmehotel L’auberge du notaire combineert een
authentieke basisinrichting met grafische elementen. ook de
onlangs vernieuwde vielsalm-kamer blijft trouw aan die stijl.
Tekst: Anja Giegas
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kamer van de notaris bevond. Hier is het aangenaam tafelen, in
een decor met veel authentieke elementen: een zwart-witte tegelvloer,
sierlijsten met bloemmotieven, massieve gietijzeren radiatoren. De bar
is maatwerk, samengesteld uit gerecupereerd hout van een oude lambrisering. Op de menukaart: veel aandacht voor Ardeense streekproducten. ‘s Morgens ontbijt je uitgebreid en à la carte. Met wat geluk
maakt Mart als dessert het recept van zijn grootmoeder: een gerecht
dat het midden houdt tussen pannenkoekjes en smoutebollen. In
de zomer is het plaatje echt helemaal af, dan ontbijt je op het zonnige
terras in de tuin. n

Praktisch
Logeren en ontbijten doe je vanaf 130 euro per
nacht voor 2 personen. Verschillende arrangementen
mogelijk.
L’Auberge du Notaire, Rue Général Jacques 11, 6690
Vielsalm. 080 78 56 70. www.aubergedunotaire.be
© pierre verhoeven

Voor uitbaters Monique van Schijndel en Mart van der Heijden
vormde een verkeersbord het aanknopingspunt voor de inrichting van een van hun gastenkamers. Al 7 jaar ontvangt het koppel gasten in L’ Auberge du Notaire, het monumentale pand waar
voordien de plaatselijke notaris woonde en werkte. Het ligt in het
centrum van Vielsalm, op een boogscheut van een meer, met wandelroutes om de hoek en verschillende skipistes in de buurt.
De ruime gastenkamers zijn sober en smaakvol ingericht en
bevatten stuk voor stuk grafische elementen: sprekend fotobehang, woorden en treffende citaten op de muur, pittige kleurtoetsen en goed afgewogen accessoires. Overal liggen nog de
oorspronkelijke plankenvloeren en - interessant voor rustzoekers
- geen enkele kamer heeft tv of radio. De “Vielsalm”-kamer werd
onlangs vernieuwd en is een grafisch eerbetoon aan de gemeente
die het van oorsprong Nederlandse koppels als thuishaven is
gaan beschouwen.
Wie verblijft bij L’Auberge du Notaire, mag zich verwachten aan een
hartelijk onthaal. En aan lekker eten! Monique en Mart wisselen
elkaar af in de keuken en het restaurant, waar zich vroeger de werk-
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1. De nieuwe “Vielsalm”-kamer. 2. Kamer “De kleine
salon” met grafische lamp en originele nachttafels. 3. De
gerenoveerde voorgevel. 4. Midden in het stadscentrum
en toch een grote tuin met terras. 5. Het restaurant
met originele sierlijsten. 6. Kamer “De nakomelingen
van de notaris” met fotobehang en treffend citaat.
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