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Bretoense avonturen, deel 48 – La maison blanche aux volets bleus-viert zijn 8ste verjaardag !

Beste fijnproevers, 
 
Veel kook-en leesplezier met onze nieuwe avonturen. 

Ons achtste seizoen hebben we deze week afgesloten en we hebben dat gevierd met een heerlijk  glas 
wijn op jullie aller gezondheid (zie foto boven). Bedankt voor jullie bezoek  aan onze maison d’hôtes. 
Wij proberen er voor jullie altijd iets heel bijzonders van te maken als jullie bij ons zijn, maar jullie 
maken het dan ook de moeite waard voor ons. Un grand merci !

Al van in de Krokusvakantie was het hier een levendige 
bedoening boordevol gasten die ons (terug) bezochten. 
Onze bezoekers genoten van wandelingen in de beboste 
valleien, van fietstochten langs het kanaal,van het 
snuisteren op de kleurrijke marchés des producteurs, van 
‘cabrioleren’ langs de groene departementale wegen , van 
het zwemmen in onze nieuwe aanwinst sinds mei dit jaar 
(zie foto hiernaast), van de opvallende foto-expo’s in kerken, 
van de festivals met Keltische muziek in de kuststeden,  van 
de grote zeilboten in de havens, van te genieten van de rust 
in Blézouan en onze keuken, van samen met ons te koken 
en op uitstap te gaan naar de markt van Vannes, van samen 
oesters te gaan eten aan de Golfe du Morbihan of met z’n 
allen over te zetten naar Belle-Ile-en-Mer,... kortom iedereen 
heeft er met volle teugen van genoten van Bretagne op z’n best.

Van verschillende Belgische en Nederlandse provincies hebben we gasten mogen begroeten, maar ook 
de Zwitsers waren weer van de partij, én we hebben ook  Oostenrijkse en Duitse gasten met veel 
plezier ontvangen voor het eerst. Bretagne is immers hot als vakantiebestemming, dat ‘hot’ moet je 
trouwens niet te letterlijk  nemen hoor.  Zelfs bij prachtig weer en de zon die door de Bretoense wolken 
schijnt, is hier altijd een verfrissend briesje tijdens de warmste zomerdagen. En in dit seizoen is 
Bretagne ook weer zo rijk aan kleuren en smaken, dat hebben onze laatste novembergasten kunnen 
getuigen.

De temperaturen zijn gematigd in de herfst en dat nodigt uit tot lange wandelingen tussen de 
afvallende blaren met Péluche die ons mee helpt zoeken naar wilde bospaddestoelen. 
De douanepaden (foto hieronder genomen op de douanepaden van Carantec) aan de rotsige kusten 
zijn voor ons alleen als we er op uit trekken om de zilte zeelucht op te snuiven.
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In deze voor ons rustige periode gaan we steevast op reis in eigen 
huis. We logeren dan in onze vier gastenkamers. Rouge mon 
Amour met z’n roodtinten. Blanc des Blancs met zijn vensterraam 
en witte tinten. Bleu de Toi in het blauw. En op het gelijkvloers de 
kamer Phare Breton, een woordspeling tussen Phare zoals in 
vuurtoren en Far zoals in het fameuze Bretoense dessert. 

Voor volgend jaar zijn de boekingen al een tijdje aan de gang.  Wacht best niet te lang met boeken 
als je een specifieke periode in gedachten heb. Je kan ons mailen of bellen, we geven met plezier de 
beschikbare data door. Wie er nog even tussenuit wil met de  Kerstdagen : we hebben nog kamers 
beschikbaar tijdens de aanstaande Kerstvakantie (het Oudjaar arrangement is echter al 
volboekt).

Wie op tijd wil zijn met z’n Kerstinkopen en de drukke postdagen wil vermijden, kan nu al z’n 
bestelling plaatsen : sel fou, sel sirène, pesto Breizh, caramel au beurre salé, moutarde violette, onze 
kookboeken De smaken van de Midi, De smaken van Bretagne, Welkom in mijn maison d’hôtes, 
Desserten van La maison blanche aux volets bleus. We doen uw bestelling dan op de post zodat het 
op tijd onder de Kerstboom komt te liggen ! 

Joris publiceert regelmatig zijn lekkerste recepten op onze website. Ga maar eens surfen voor 
inspiratie tijdens de aankomende feestdagen. Je vindt er ook onze eerdere ‘Bretoense avonturen’ op 
terug. En ik  post op onze blog en facebookpagina foto’s, recepten en wistjedatjes die ervoor zorgen 
dat je even op reis bent in Bretagne vanaf je luie zetel of tijdens je koffiepauze op kantoor. We steken 
de krantensites trouwens voor :) want ik heb uit goede bron vernomen dat jullie eerst naar onze 
pagina surfen voor een portie plezierige berichtjes alvorens over te gaan naar de dagelijkse 
actualiteiten op de nieuwssites. Ja ja laat de wereld maar dol draaien, in Bretagne draait die zelfde 
wereld wat trager en dat gaan we houden zo.

Recept voor een feestelijk “apéro -hamburgertje” : snij 
rondjes uit bladerdeeg. Bestrijk  ze met losgeklopt eigeel. 
Bak ze goudbruin in een voorverwarmde oven à 160°C 
gedurende 10 tot 15 minuten.  Laat ze afkoelen alvorens 
ze open te snijden. Bedek de onderste helft met 
afwisselend een blaadje rode eikenbladsla, een schijfje 
rijpe peer, een plakje gebakken witte pens waarop je 
fleur de sel en peper strooit (of voor de mensen die liever 
vis eten, dit is ook heel lekker met gerookte paling), een 
blaadje veldsla, een toefje cidergelei (te vervangen door 
een lichte confituur), een blaadje roquettesla en een 
rozijntje. Sluiten met het bladerdeeg dekseltje en zet er 
een prikker in. Je kan dit uitproberen met heel veel 
verschillende smaken en ingrediënten. Het zal zeker niet 
misstaan op je feestdis in december ! Bon appétit ! 

Zouden jullie onze nieuwsbrief willen doormailen naar vrienden, familie en collega’s, naar toffe 
mensen die ook gaan genieten van ons stukje Bretagne ? Alvast bedankt.

Culinaire groeten van Anouck & Joris & de beestenboel.
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