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LA CHASSAGNE
CAMPING A LA FERME - SUSSAT FRANKRIJK
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Het laatste nieuws

z

Boordevol met lentekriebels en meteen weer aan de slag met
deze vernieuwde nieuwsbrief. En nieuws dat hebben we, en
behalve dat zijn er ook een aantal alleraardigste
ontwikkelingen aangaande onze Table d’Hotes en de Moestuin
(oftewel Potager).

Goed nieuws!

In november is de
toegangsweg vanuit Sussat
gedeeltelijk vernieuwd.
Helaas het laatste zeer slechte
stuk moest nog even wachten.
Na intensief overleg met de
gemeente is er besloten dat dit
voor het seizoen gerealiseerd
moet zijn. Eindelijk gaat het
gebeuren, we hebben er jaren
op moeten wachten, maar
“Ca, c’est la vie en France’!
U zult begrijpen dat we hier
heel blij mee zijn vooral ook
voor onze gasten!
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OVERWINTEREN IN DE DIERENREN
Ook onze boerderijbeesten
hebben de winter goed
doorstaan.
Alleen Noortje
en Rosa zijn
nog niet terug
van de
wintersport. Ze
komen in de
eerste week
van mei weer
op La
Chassagne. De andere dieren
staan al op de uitkijk en de
ßesjes staan ook al klaar.
Inmiddels huppelen alle
beestjes al weer vrolijk rond op
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave
van Camping La Chassagne.
Teksten: Gijs van Meegen
Opmaak: Marlies de Koning

ons terrein. Natuurlijk heeft de
haan het hoogste woord en
loopt
parmantig
met zijn
gevolg te
struinen.
In zijn
kielzog ook
de eenden
en onze
trouwe
poes. Ze kakelen, kwetteren en
spinnen uit volle borst. Ook de
beesten hebben er duidelijk
zin in!
La Chassagne
03450 Sussat
Frankrijk
T 0033 - 470585466
www.lachassagne.nl

Ik heb mijn wagen volgeladen
Zin in en ritje met een oldtimer en retro-caravan?
Dat kan, ze staan namelijk in onze alweer
vernieuwde speeltuin. Stap maar in en starten
maar! En iedereen zingt uit volle borst: “Ik heb
mijn wagen volgeladen, vol met ....?”

voorgeschoteld door
cuisinier Irma. Wat
dacht u van:

WEETJES UIT
DE KEUKEN
In de keuken van de
Auvergne draait het
meestal om stevige
kost. Echt iets voor
lekkerbekken met
grote eetlust!

De ereplaats in de
‘Cuisine
d’Auvergnat’ wordt
ingenomen door de
Pomme de terre. Je
kunt er dan ook
heerlijke gerechten
mee maken i.c.m.
groenten, kaas, spek,
knoßook, boter, veel
kruiden, eieren en
noem maar op!

Fijne vakantie en willen jullie nog een mooi
kaartje vanaf Camping La Chassagne uit Sussat
versturen, dan kan dat. Er is weer een nieuwe
voorraad met actuele foto’s!

NIEUW UIT DE
MOESTUIN

Aubergines, Namenia
(steeltjes) en Navette,
ook wel meiknolletjes
genaamd. De rand van
de moestuin sieren we
op met ßeurige
weidebloempjes! Met
de moestuin als
startpunt worden er dit
jaar weer verrassende
gerechten aan u

- Uiengateau met
basilic en brie de
Meaux
- Knapzakjes met
Reblouchon, poireaux

RECEPTENTIPS

Ieder die een eigen
moestuin heeft, zou
vaker en meer
ingrediënten moeten
combineren, hier wat
receptentips van Irma:

- Pate de pomme de
terre (aardappeltaart)
- Omelette Brayarde
(aardappelomelette)
- EstoÞnade, zoute
vismet aardappel
- Gateau de
en raisins. En zo nog
Parmentier,
veel meer lekkers voor aardappeltaart met
de Table d’Hote van
Reblouchon
2015. Wat, dat blijft
- Millefeuille, gebakken
nog even geheim, laat u lucht (toetje)
verrassen. We hebben
- Meringue met
er zelf nu al zin in om fromage, zoet met zuur,
al deze gerechten voor mmmmm!
onze gasten te bereiden - Charlotte Gateau met
in onze keuken.
fruit uit eigen tuin

Hulptroepen uit Nederland
Eigenlijk geen nieuws maar we willen alle helpers weer uit de mouwen worden gestoken daar zijn
wel even in het zonnetje zetten. De vele handen
we heel blij mee en eigenlijk kan het helemaal
van kinderen, vrienden, broers en zussen, die hier niet zonder. Allen bedankt!

Feestweek

Ook deze zomer hopen we weer te kunnen rekenen op Marlies voor een gezellige feestweek, nog niet
zeker maar het heeft er alle schijn van. Er staan dan weer een aantal leuke en gezellige activiteiten
maar liefst een volle week op het programma.

Terugblik 2014

Vorig jaar was de
feestweek een succes.
Met een Tirolermiddag,
Waterpret, glitter
tattoos, buttons maken,
schminken, FotoFun en
een disco!

