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Hotel In een groen landschap van heuvels en meren ligt de 12de-eeuwse 

abdij De La Bussière. In 2005 werd dit monumentale pand in de Bourgogne 

door particulieren omgetoverd tot een vijfsterrenhotel. Het resultaat is uitzon-

derlijk. Originele details, zoals gebrandschilderd glas en gewelfde plafonds, zijn 

met zorg gerestaureerd om de serene sfeer van het pand te behouden. De 

Engelse tapijten en bedrukte stoffen verraden de Britse achtergrond van de 

eigenaren. Alle kamers bieden uitzicht op het meer, de badkamers hebben een 

jacuzzi en regendouche. Voor culinaire hoogstandjes kunt u kiezen uit een bistro 

en een restaurant met Michelinster. Overnachtingen vanaf €215,- per kamer. 

Boeken kunt u via www.abbaye-dela-bussiere.com

Restaurant Na de verkoop van Oud Sluis sloeg 
de met Michelinsterren gelauwerde chef Sergio 
Herman zijn vleugels uit richting Antwerpen. 
De kapel van een voormalig militair hospitaal 
werd de nieuwe locatie. Samen met chef-kok 
Nick Bril en ontwerper Piet Boon creëerde hij het 
nieuwe concept ‘fine dining meets rock-’n-roll’, 
dat gestalte kreeg in restaurant The Jane. De 

gezamenlijke passie voor pure, rijke materialen 
is herkenbaar in het interieur met natuursteen, 
leder en eikenhout. The Jane legt de nadruk op 
mode, kunst, design en natuurlijk op lekker 
eten. Het altaar heeft plaatsgemaakt voor de  
keuken, die geheel van glas is. Gasten kunnen 
zo alles zien wat het team voor hen bereidt. 
Reserveren kan via www.thejaneantwerp.com

High tea 
    op niveau

Golfen 
met de SpaanSe SlaG

Golfcenter Wie Golfcenter Seve in Rotterdam betreedt, 
wacht een verrassing. Dankzij de architecten van El Equipo 
Creativo heeft het een totale metamorfose ondergaan. Of u 
nu komt voor het golfen zelf of voor het après-golf, overal is 
aan gedacht. Zo zijn er tachtig afslagplaatsen, alle verlicht, 
overdekt en winterproof. In het restaurant kunt u genieten 
van moderne en traditionele Zuid-Europese gerechten, 
bereid door koks uit Barcelona. Alleen al het assortiment 
van 150 (!) wijnen is een afslag waard. Seve is dan ook een 
uitgelezen adres voor wijnproeverijen. www.seve.nl. Chanel sur la plage

Zomerboetiek Ook deze zomer strijkt Chanel neer in viersterrenhotel La Mistralée in 

Saint-Tropez. Elk jaar krijgt de boetiek een andere uitstraling. Ditmaal heeft het decor een 

Texaanse rodeosfeer, geïnspireerd op de Paris-Dallascollectie. De kleuren van het interieur 

variëren, net als de collectie, van beige naar steenkleur, van zonnebloemgeel naar zwart.  

In het hart van elke ruimte liggen de accessoires uit de collectie – tassen, juwelen,  

horloges, lederwaren en schoenen – uitgestald op ronde houten meubels. Het poolhouse  

is natuurlijk de plek voor strandmode, handdoeken en hoogzomeraccessoires. Ook de 

huidproducten, make-up en parfums van Chanel zijn daar uitgestald. De zomerboetiek van 

Chanel is t/m oktober geopend op 1, Avenue du Général Leclerc, Saint-Tropez.

    de kunSt van 
          het dineren

luxe in een 
franSe abdij

de ligging aan de amstel in hartje amsterdam maakt hotel  
de l’europe uniek. het karakteristieke gebouw werd ooit ont-
worpen door architect willem hamer, ook de bedenker van het 
Vondelparkpaviljoen. anno 2014 is het vijfsterrenhotel een paar 
maten groter en twee Michelinsterren, verdiend door restaurant 
Bord’eau, rijker. ook beschikt het hotel over een heerlijke spa 
met indoor-zwembad. na een wellness-behandeling of een dag 
shoppen smaakt een fashion afternoon Tea in de gerieflijke 
lounge Promenade extra lekker. de Tea bestaat uit feestelijke 
zoete en hartige lekkernijen en keuze uit vele duurzame  
theesoorten. 
Arrangement Prijs: €44,- per persoon. lezeressen van 
nouveau krijgen een glas Billecart-salmon-champagne aange-
boden. deze aanbieding geldt van 1 september tot 31 oktober 
2014, van 15 tot 18 uur. reserveren kan telefonisch op:  
020-531 16 19 of per e-mail: restaurant@leurope.nl. s.v.p. 
‘lezersaanbieding nouveau’ vermelden. www.leurope.nl
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Qualitytime
genieTen Van BiJzondere locaTies en exclusieVe arrangeMenTen

nouVeau 
aanbieding


