
Restaurant in de Ardèche.

Restaurant Le Provençal - Le Cheylard

We ontvangen u in een oud stenen gebouw dat volledig is gerenoveerd, het beschikt 
over 2 restauratieruimtes. Wij stellen u 4 menu's voor van € 20 tot € 59 met specialiteiten 
van de chef, vooral regionale en speciale gerechten.

www.hotelrestaurantleprovencal.com +33 (0)4 75 55 83 81

17 avenue de la gare
07160 Le Cheylard +33 (0)6 14 36 13 88

Restaurant van Hotel Douce France - St Alban Auriolles

In het restaurant van het Hotel Douce France, St Alban Auriolles in het zuiden van de 
Ardèche, nodigen wij u uit om maaltijden te genieten met zonnige en geurige aroma.

www.hoteldoucefrance.com +33 (0)4 75 39 37 08

Hôtel Restaurant Douce France
07120 Saint Alban Auriolles

Relais St Germain | Restaurant/Pizzeria (15 min van Aubenas)

Van maandagmiddag tot zaterdagavond, verwelkomen wij u in Saint Germain op de 
RN102 tussen Aubenas en Montélimar. Menu's, formules, gemengde salades, vlees, vis, 
pasta, pizza's gekookt boven een houtvuur. 2 restaurantkamers, 1 overdekt terras.

www.relais-saint-germain.com +33 (0)4 75 94 74 98

65 chemin de la Claduegne
07170 Saint Germain

Retaurant in het Hotel du Nord - Mont Gerbier de Jonc

Het restaurant van het Hotel du Nord, op de Ardèche bergen, voorstelt u authentieke 
gerechten uit de Ardèche, op basis van seizoensgebonden producten, verse en lokale 
producten.

www.hoteldunord-ardeche.com +33 (0)4 75 38 80 09

Place du Village
07510 Sainte Eulalie

Restaurant Le Clos des Bruyères - Vallon Pont d'Arc

In het restaurant van het Hotel Le Clos des Bruyères 3 *, u genieten van authentieke 
smaken typisch de Ardèche, met gevarieerde menu's en selectie van de Vins de Pays, 
terras of in de kamer met airconditioning.

www.closdesbruyeres.fr +33 (0)4 75 37 18 85

Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc
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Restauratie La Mère Biquette - Saint Pons

Het restaurant van het hotel, La Mère Biquette, bereidt in een karaktervol herenhuis de 
Ardèche-specialiteiten (maoche, geitenstoofpot, bombine ...) volgens seizoensgebonden 
producten.

www.merebiquette.fr/nl/ +33 (0)4 75 36 72 61

Les Allignols
07580 Saint Pons

Traditioneel restaurant Les Garrigues - Lavilledieu

Het restaurant "Les Persèdes" in Lavilledieu (6 km van Aubenas) biedt traditionele 
gerechten en lokale specialiteiten. Het is ook voor familiefeesten en seminars.

www.lespersedes.com +33 (0)4 75 94 88 08

420 chemin des Persèdes
07170 Lavilledieu

Le Belvedère streekproduct - Vallon Pont d'Arc

Het restaurant Le Belvedère ligt in Vallon Pont d'Arc. Het restaurant verbonden aan het 
hotel Belvedere biedt een regionaal gerichte, aangename en verfijnde keuken.

www.le-belvedere-hotel.com +33 (0)4 75 88 00 02

5279 route des Gorges d l'Ardèche
07150 Vallon Pont d'Arc

Moulin de Charrier Restaurant

U vindt onze lokale keuken gestoofd met producten die voornamelijk van de Hoge 
Cevennen Ardèche proeven. Mooi panoramisch uitzicht op de rivier.

www.moulindecharrier.com +33 (0)4 75 87 50 40

Le Moulin de Charrier
07600 Vals les Bains +33 (0)6 31 61 19 96

Restaurant van Camping des Gorges | Saint Martin d'Ardèche

Restaurant La Paillote open voor iedereen, of u nu een camper bent of niet. Groot 
schaduwrijk terras, muziekavonden, kinderspeelplaats, regionale en gevarieerde 
kwaliteitskeuken, uitzicht op de kloven. Reserveren aanbevolen.

www.camping-des-gorges.com/nl/ +33 (0)4 75 04 61 09

Camping des Gorges
07700 Saint Martin d'Ardèche
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Restaurant Pizzeria / Bar / Glacier : Le Grillou - Rosières

Salades, pizza's, kebabs, menu's, à-la-cartegerechten, dagelijkse specials voor de lunch, 
cocktails, ijs, wafels, pannenkoeken hele dag, ontbijt in de ochtend. Groot terras met 
speelruimte voor peuters.

www.restaurantlegrillou.com +33 (0)4 75 89 23 38

570 route de Joyeuse
07260 Rosières

Restaurant La Drobie in Sablières - Zuid-Ardèche

Sablières, een landelijk dorpje op 430m hoogte biedt u meer dan 50 km wandelpaden. 
Zijn Rivier, de la Drobie, en het hart van een van de mooiste en meest pittoreske valleien 
departement van het, EST forelvissers paradijs voor een.

www.ladrobie.com +33 (0)4 75 36 95 22

Le Chambon
07260 Joyeuse

Auberge Chez Laurette - Café en Restaurant in Saint Remèze

Authentiek "terroir" restaurant, u wordt verleid door de kwaliteit en verrukkingen van 
Laurette's gerechten, volledig huisgemaakt met verse en lokale producten. Terras in de 
zomer en gezellige kamer in de winter. Menu's, Carte en Aperitief om te delen.

www.aubergechezlaurette.com +33 (0)4 75 46 14 15

130 route de Vallon
07700 Saint Remèze

Restaurant Clos Charmant in Vallon Pont d'Arc

Welkom bij het restaurant van het hotel "Le Clos Charmant", met een schaduwrijk terras, 
op 200 meter van het centrum van Vallon Pont d'Arc.

www.lecloscharmant.com +33 (0)4 75 88 13 36

66 boulevard Peschaire Alizon
07150 Vallon Pont d'Arc

Restaurant lokale producten van Tour de Brison - Sanilhac

In het restaurant van de Tour de Brison, ontdekt u een verfijnde en smaakvolle gerechten 
van, met het prachtige landschap van de zuidelijke Ardèche panorama.

www.belinbrison.com +33 (0)4 75 39 29 00

La Chapelette
07110 Largentière
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