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Meilleurs Vœux ofwel De Beste Wensen !
Inhoud
In deze nieuwsbrief kunnen
jullie lezen over onze
verbouwingen, lokale
avonturen en de plannen voor
de toekomst.
De koks onder jullie zullen
wellicht geïnteresseerd zijn in
de laatste pagina waarop
Caroline jullie stap-voor-stap
uitlegt hoe een van de
typische streekgerechten uit
de Auvergnaatse keuken te
maken: Chou Farci.
Veel leesplezier en we horen
graag wat jullie ervan vinden!

Lees de volledige
nieuwsbrief HIER
Géén interesse meer?
Stuur ons een mail hier

Na een wat lange radiostilte wilden we aan het begin van 2014
weer even laten weten dat we nog leven en voor de geïnteresseerden een beetje vertellen hoe het ons vergaat. En jullie uiteraard een fantastisch, gelukkig en gezond 2014 wensen!
Om jullie mailbox niet teveel te belasten hebben we de volledige nieuwsbrief op onze website gezet. Zie HIER!
De Kerstperiode is voor ons gelukkig altijd twee weken hard werken. Dit jaar zaten we van 21 december tot 4 januari helemaal
vol. Vooral de oudejaarsavond was weer een succes. 38 gasten
waaronder 14 kinderen zowel hotelgasten als van buiten. We
verzorgen dan een 6 gangen diner met om middernacht champagne, oliebollen en vuurwerk dat we begin december in België
op de kop tikken.
Tussendoor doet Eric in zijn beste Frans een poging om de sfeer
erin te houden door het houden van een kwisje met nieuwsvragen
over het afgelopen jaar. Een belangrijk wapen is ook het feit dat
we de bar helemaal inrichten voor de kinderen met een Wii,
sjoelbak, darts, spelletjes etc. De ouders kunnen dus ook rustig
genieten. En dan is het daarna ook aan de gasten zelf om er een
leuke avond van te maken en dat lukte dit jaar bijzonder goed!
Meer info en foto’s over ons hotel en de omgeving op

www.stdonat.fr

Oud en Nieuw in 2014

Eric Pantekoek & Caroline Holthausen

 Nog meer fiets- en wandelroutes beschikbaar

Le Bourg - 63680 - St. Donat—Frankrijk

 Een overvloed aan mooie kastelen, pittoreske dorpjes en adembenemende autoroutes
 90 km aan Skipistes, 250 km Langlaufloipes en raquettes-routes
 Sledehondentochten, sneeuwpark
 Tokkelen vanaf de Puy de Sancy op een
van de langste banen van Europa (1600
meter met 240m hoogteverschil!)
 Karper– en vliegvissen waar je maar wilt!
 Gratis Hondenuitleenservice—Wilt u heerlijk wandelen maar wel met een doel?
Neem een hond mee! ;-) Wij hebben twee
verschillende modellen beschikbaar. Let
wel, ze doen het het beste in duo-vorm!

+33(0)4 63 55 40 02 —
+33 (0)4 73 22 37 58
info@stdonat.fr

Nog goede voornemens dit jaar?
Nu iedereen is gestopt met roken of aan de e-sigaret
zit en al die modediëten toch niet werken, is het lastig
om leuke goede voornemens te bedenken. Nou, voor
2014 hebben wij er eentje voor u:
Eindelijk eens bij Eric en Caroline langsgaan! Om het
gesprek hierover aan de eettafel vanavond nog wat
extra overtuigingskracht mee te geven doen we er ook
meteen een supermarktoorlogaanbieding bij: 7 halen,
5 betalen! Dat wil zeggen komen jullie een week in het
laagseizoen, dan betalen jullie maar 5 nachten. Dat
betekent een hele week een tweepersoonskamer al
vanaf 200€!
Onze vrienden en kennissen die wat minder lang willen
komen geven we een korting van 15% op de hotelkamer. Dit geldt zowel in het hoog- en het laagseizoen.
Truus en Karel wachten geduldig op jullie!

Op de hoogte blijven? Like ons op: www.facebook.com/AubergedelaProvidence.SaintDonat
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Wild Kokkerellen
Halverwege het jaar kwamen we er achter dat
we jaarlijks een bijdrage afdragen voor cursussen en trainingen en dat we derhalve het recht
hebben op een jaarlijks budget voor trainingen.
Zo kwam het ervan dat Caroline begin september voor drie dagen naar Clermont-Ferrand is
gegaan voor een cursus 'Wild Koken'. Haar
medestudenten waren over het algemeen opgeleide koks die in chique restaurants werken.
Dus met heel veel praktische ervaring, techniek, een koksuniform en een messenset in
een koffertje. Aan de andere kant waren ze
ook gewend aan het werk op exacte instructie
en ieder op hun eigen station., geen greintje
eigen initiatief dus. Een beetje zout erbij? Ben
jij gek, dat staat niet in het recept en moeten
we eerst met de leraar overleggen! Er werden
een stuk of 6 wildgerechten bereid en dat hebben wij nog eens zachtjes over gedaan tijdens
de Kerst. Zo passen we onze kaart steeds
meer aan aan de seizoensproducten en worden we steeds gevarieerder!

“Zo zijn we misschien
Roomser dan de Paus hierin
de regio, maar
professionaliteit gaat voor
alles!

In het altijd veranderde
regeltjesland Frankrijk
blijkt dat we plotseling verplicht waren om een hygiënecursus te doen. Eén persoon zou voldoende zijn,
maar omdat het toch werd
vergoed zijn we maar
meteen allebei gegaan. Het
is immers nooit weg om de
precieze regels te leren.
Nou, dat werd dus een
enorm frustrerende ervaring met een bijzonder
slechte docente die de
helft van de tijd verdeed
met het uitleggen van de
verschillen tussen virussen
en bacteriën. Interessant
voor een bioloog, maar als
restaurateurs wilden we
vooral weten hoe we ze
allebei kunnen bestrijden.
Het is een grote brei van
regels die vaak dubbelzinnig, tegenstrijdig en praktisch onhaalbaar zijn. Voorbeeldje: Binnenkomende
goederen moeten allemaal
op temperatuur worden
gecontroleerd en geadministreerd. En daarna bij gebruik moet weer worden
genoteed welk artikel in
welk gerecht gaat. Maar
van welke producten precies de temperatuur moeten worden geregistreerd
blijft onbeantwoord? Alles!
is het antwoord. Oké, vlees,

Een nieuwe ‘Bestuursfunctie’
Qua integratie hebben we ook weer een
paar stapjes gezet. Zo is Eric sinds begin
2013 lid van de 'Raad van Bestuur' van de
toeristenbureaus van Sancy Artense. Dit is
een verzameling van zo'n 10 gemeentes
waaronder Saint Donat. Er zitten in deze
raad 4 gekozen leden en 7 vertegenwoordigers van de toerismebranche. Daarnaast
zijn is uiteraard voor iedere positie een
vervanger. Dit betekent dat er 22 man in
de Raad van Bestuur zitten! Nu weet ik
dat het aansturen van een toerismebureautje een stuk lastiger is dan een bedrijf
als Unilever of Shell, maar je moet niet
overdrijven natuurlijk!. En zo zitten we 1
keer in de maand gezellig te discussiëren
over de nieuwe openingstijden van de kantoren, de naam van de nieuw mascotte
(een koe uiteraard!) en of de toeristenbelasting 46 of 50 cent moet zijn. Verheffend
is het allemaal niet, maar je hoort nog
eens wat en je leert nog eens iemand kennen, nietwaar?!

Overleven in Regeltjesland
vis, ingevroren producten,
zuivel dat staat buiten twijfel. Maar een zak meel lijkt
ons een beetje overdreven.
En eieren, fruit, groenten,
champignons?
Nog een
voorbeeldje: Een 'plat cuisiné' mag worden ingevroren. Een 'plat cuit' niet. Het
verschil is dat de een getransformeerd is tot een
gerecht en den andere niet.
Dus een Bœuf Bourgignon
mag wel maar een gebakken
biefstuk niet. Ook daar weer:
waar ligt de grens? Onze
Tête de Veau wordt alleen
gekookt, maar wel met kruiden en azijn erbij. Is dit een
plat cuisiné of een plat cuit?
Ingevroren etenswaren kan
men bewaren tussen de 6
en 12 maanden. Ja, wat is
het nou, 12 of 6 maanden.
Toch lastig als je controle
krijgt en ze je bij iedere afzonderlijke overtreding 600€
boete kunnen uitdelen en je
tent kunnen sluiten. Uiteindelijk is de conclusie dat het
allemaal zo onduidelijk is
dat een kwaadwillende controleur ieder restaurant op
ieder moment zou kunnen
sluiten. Zo mag Eric niet in
zijn ober-kleding de keuken

in en Caroline mag de keuken
niet verlaten. bij het overschrijden van de 'keukengrens'
moet men zich omkleden. Is
toch lastig als je 40 borden
moet uitserveren in je eentje…
Maar we liepen laatst langs
een beroemd 3 sterren restaurant en daar stond toch echt
de hele keukenbrigade in hun
kookkleding buiten een sigaret
te roken. Dus volgens de regels kan die dan ook meteen
zijn deuren sluiten. We doen
gewoon het beste wat in onze
mogelijkheden ligt. We houden
alles uiteraard schoon, maar
dat deden we al. Daarnaast
hebben we een laserthermometer aangeschaft,
temperatuurlijsten opgehangen waarop we iedere dag de
temperatuur van de koelkast
en vriezer noteren, een goederen ontvangstlijst met ook
weer temperaturen erop (de
vleesleverancier die aan alle
grote horeca hier levert verklaarde ons voor gek…) en we
bewaren netjes alle labels van
de goederen die gebruikt zijn.
Zo zijn we misschien Roomser
dan de Paus hier in de regio,
maar professionaliteit gaat
voor alles!
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Het Dak Op

Het Dak Op
Qua verbouwingen is er het afgelopen jaar niet heel veel veranderd. In de
lente hebben we het hele keukendak vervangen. Alle leistenen eraf gehaald. Rotte binten en dakbeschot vervangen en folie en asfalt dakpannen
terug geplaatst. Al met al toch wel een werkje van anderhalve maand. Daarna de binnenkant geïsoleerd en een nieuw plafond geplaatst. Aangezien
het dak van de keuken schuin oploopt tot een hoogte van een metertje of 4
en de keuken zoveel mogelijk open moest blijven en dus alles snel moest
gebeuren is het plafond niet heel mooi geworden, maar het is functioneel
en op norm, en daar gaat het om in een professionele keuken…

Toekomstplannen
Na de zomer zijn we heel
voorzichtig begonnen aan de
zolder. In eerste instantie
met het wegbreken van een
enorme schoorsteen die toch
niet meer wordt gebruikt en
behoorlijk wat ruimte oplevert. Wat we uiteindelijk met
de zolder gaan doen blijft
nog onduidelijk. Het plan is
om er hotelkamers bij te
maken, maar daarin lopen
tegen concrete problemen
als het verstevigen en isoleren van de vloer aan, iets
wat uitkan lopen tot een
enorm project. Nog belangrijker zijn de nieuwe strengere
veiligheidseisen. Zodra er
niets wijzigt aan je pand hoef
je je over het algemeen geen
zorgen te maken, maar zodra
je een bouwvergunning aanvraagt voor je verbouwing
dan gaat er een Doos van

Pandora open voor het gehele pand en weert je niet wat
je kunt verwachten qua eisen. Daarnaast heeft ieder
publiek gebouw in Frankrijk
vanaf volgens jaar de verplichting om gehandicapten
te ontvangen. Normaal gesproken zouden wij wel in
aanmerking komen voor een
ontheffing. Met onze ouderwetse trap en alle op- en
afstapjes in de kamers en de
gangen is dat echt volkomen
ondoenlijk. En laten we wel
wezen, de rolstoelers rijden
hier niet echt de deur plat….
Maar met een nieuwe verbouwing liggen alle kaarten
weer op tafel. Zelfs de burgemeester zegt dat we zonder
iets te melden gewoon moeten gaan verbouwen. Maar
ja, als hij over 2 jaar omvalt
en men loopt er tegenaan zal
men dit niet echt als een
geldig excuus zien denk ik…

Er liggen ook andere opties
op tafel zoals het maken van
1 extra kamer en daarnaast
een lounge en een sauna,
bubbelbad etc. op zolder.
Dan blijven we onder het
maximum van 5 kamers voor
een B&B. op die manier kunnen we altijd 'afwaarderen'
tot B&B want dan gaan bijna
alle regels ineens het raam
uit.
Als een je Chambre d'hote/
Table d'hote hebt kan je wat
dat betreft alles doen wat je
wilt. Nou ja, dat wordt dan in
ieder geval het verhaal war
we de burgemeester dan
mee kunnen dreigen want hij
wil natuurlijk zijn dorpscafé
en restaurant behouden. Het
is een beetje bluf, want ook
wij willen graag eten blijven
serveren aan niet hotelgasten. Dat mag een Table d'hôte niet en dan lopen we best
wat omzet mis.
To be continued…

Hoe vullen we de gaatjes?
Waar we ons deze winter in ieder
geval mee bezig gaan houden is
de marketing.
Met ons Certificaat van Excellentie van TripAdvisor, behoren we
weliswaar tot de 10% beste hotels
van de wereld, maar er zijn nog te
weinig mensen die dit weten!
De website is toe aan een nieuw
jasje en ook de Engelse versie
moet er nu eindelijk eens gaan
komen. Daarnaast willen we ons
meer gaan richten op specifiekere
doelgroepen. Bijvoorbeeld fiets-

en wandelgroepen. In het hoogseizoen, zowel in de zomer-, kerstals in de wintervakanties, kunnen
we de kamers niet aanslepen.
Maar in het laagseizoen zit best
nog wel wat groei en dat
hopen we meer te kunnen vullen door actiever te
zijn op fiets en wandelforums en specifiekere diensten aan te bieden zoals
kleding wasservice, fietswas- en reparatieplaats,
fietsroutes met hoogteprofielen, GPS uitleen etc.

“Er liggen ook andere opties op
tafel zoals het maken van 1
extra kamer en daarnaast een
lounge en een sauna, bubbelbad
etc. op zolder“

“Het laagseizoen is naar onze
mening juist de beste tijd om
hier te zijn. In januari en
maart zijn de pistes bijna
verlaten, het voorjaar is schitterend met in
alle weides een
tapijt aan wilde
bloemen en de
'Indian Summer'
in de herfst is
adembenemend”
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Koken met Caroline
Traditioneel boerengerecht uit de Auvergne: Chou Farci
Chou Farci is een eeuwenoud traditioneel boerengerecht uit de Auvergne. Het betekent letterlijk ‘gevulde kool’, in dit geval met gehakt en kruiden. Het recept kregen wij van een gepensioneerde lokale kok, die, naar
eigen zeggen, nog nooit in zijn carrière ingrediënten heeft afgewogen. Hij
kookt op gevoel en dat moet je bij dit recept ook doen: maak het gehakt
aan met iets minder knoflook, zout en peper dan aangegeven in het recept. Bak een half theelepeltje op in een koekenpan, proef en beslis dan
of er meer smaakmakers aan toe gevoegd moeten worden.

Recept 4 personen:









½ savooiekool
500 gr. Half om half gehakt
Enkele sneetjes oud wit brood
zonder korstjes
250 ml melk
1 groot ei
3 of 4 tenen knoflook
4 takjes peterselie

Voor dit gerecht heb je
mooie, hele koolblaadjes
nodig. Snijd de kool dus niet
doormidden, maar trek de
bladeren van de kool, totdat
je ongeveer de helft van de
kool hebt. Breng in een grote
pan water aan de kook, voeg
wat zout toe en kook
(blancheer) hierin de koolbladeren ongeveer 5 minuten.
Haal de gekookte bladeren
met een schuimspaan uit het
water, doe ze in een vergiet,
laat ze schrikken onder koud
stromend water en laat ze
uitlekken.
Draai ui, peterselie en knoflook in de keukenmachine tot
grove moes.
Meet 250 ml melk af en voeg
zoveel in stukken gescheurde
sneetjes brood toe tot alle
melk geabsorbeerd is.
Doe gehakt, ei, ui, knoflook,
peterselie, in melk geweekt
brood, zout, peper en een
snufje kaneel in een grote
kom en meng goed met de
hand of met een houten lepel. Er ontstaat een nattig
gehaktmengsel.









1 ui
4 gram zout
2 gram gemalen zwarte peper
Gemalen kaneel
Gedroogde tijm
25 gram boter + boter om de
pan in te vetten
Handje spekblokjes

Verwarm de oven voor op
200 graden
Vet een ovenbestendige
braadpan in. Verdeel een
half handje spekblokjes over
de boden. Bedek de bodem
van de pan met 1 of 2 lagen
geblancheerde koolbladeren. Zet ook geblancheerde
koolbladeren rechtop tegen
de zijkant van de pan zo dat
ze elkaar wat overlappen en
voor een deel over de bovenrand heen vallen. Spreid een
derde deel van het gehaktmengsel over de bodem,
bedek dit met 1 of 2 lagen
koolbladeren en bouw zo
een ‘lasagne’ van laagjes
kool en gehakt. Eindig met
een laag gehakt. Vouw over
de rand hangende koolbladeren voorzichtig over deze
laag heen en dek het af met
de overgebleven koolbladeren.
Strooi een half handje spekblokjes en een theelepel
gedroogde tijm over het gerecht en leg een klontje boter in het midden.
Leg het deksel op de pan en

zet de pan in de oven.
Kijk na een uur of de kool al
los begint te komen van de
rand van de pan. Als de koolbladeren uit beginnen te drogen, giet er dan een scheutje
water of lichte bouillon overheen. Zet de pan weer afgedekt terug in de oven. Controleer nu om de 20 minuten of
de kool ‘bedropen’ moet worden. Zodra de kool als een
pakketje strak om de vulling
zit, losgekomen is van de
rand van de pan en stevig
aanvoelt wanneer je erop
drukt (na ongeveer 1 uur en
45 minuten), gaat de pan
zonder deksel terug in de
oven om de bovenkant een
beetje bruin te laten worden.
Houd het gerecht in de gaten
en bedruip indien nodig. Zodra de bovenkant licht is
gekleurd is het gerecht klaar.
Serveer een taartpunt chou
farci met wat friet of gebakken aardappelen. Het gerecht
wordt nog lekkerder als je het
een dag laat staan. De chou
farci kan worden opgewarmd
in de magnetron en wat over

