
Gastronomie 
 
Ook al is de wijn een centraal element van de Bourgondische gastronomie, dit fruitige vocht komt pas 
echt tot zijn recht bij een overheerlijke maaltijd. Bourgondië werd door de natuur voorzien van alles 
wat een fijne keuken nodig heeft: het rundsvlees uit de Charolais, een van de beste vleessoorten van 
Frankrijk, de poulet de Bresse (kip genoemd naar de regio) of de beroemde mosterd uit Dijon.  Dankzij 
de culinaire cultuur kan de streek ook  trots zijn op de gerenommeerde restaurants. 32 hebben een of 
meerdere Michelin sterren, er zijn zelfs vier restaurants die 3 sterren achter hun naam mogen zetten.  
 
Onder de beroemde gerechten zijn er heel wat op basis van wijn zoals bijvoorbeeld de stoofschotel 
boeuf bourguignon, de coq au vin, oeufs en meurette (gepocheerde eieren in rode wijnsaus) of de 
écrevisses à la nage (rivierkreeftjes in witte wijnsaus) en pauchouse (stoofpot van verschillende 
vissoorten in witte wijn).  
 
Het echte symbool van de Bourgondische gastronomie zijn de escargots (wijngaardslakken bereid 
met knoflook, boter en peterselie). Andere specialiteiten van de regio zijn jambon persillé (ham in gelei 
met peterselie), gougères (kaasjessoesjes voor bij het aperitief), quenelles (gepocheerde rolletjes van 
gemalen vlees of vis), honing en rauwe ham uit de Morvan, kruidkoek en anijsbolletjes (anis de 
l’abbaye de Flavigny-sur-Ozerain). 
Met 27 verschillende kazen kan Bourgondië een heel gevarieerde kaasplank op tafel zetten: Epoisses, 
een karaktervolle romige kaas, Saumaintrain, een zachte kaas uit de Yonne, Cîteaux, een abdijkaas, 
en natuurlijk de zowat overal geproduceerde geitenkazen waaronder een heel lekkere Tomme du 
Poiset uit de Haute-Côte de Nuits. 
 
De (ook in Vlaanderen) bekende Kir vindt zijn oorsprong in Bourgondië. Het drankje draagt de naam 
van kanunnik Kir, die van 1945 tot aan zijn dood in 1968 burgemeester van Dijon was. Kir is een fris 
aperitief dat  gemaakt wordt van koele witte wijn met een vleugje crème de cassis (zwarte 
bessenlikeur uit Dijon). Met crémant de Bourgogne i.p.v. witte wijn wordt het een Kir royal. Kanunnik 
Kir dronk niet alleen zelf graag een Kir, hij serveerde het drankje ook onvermoeibaar aan al zijn 
gasten op het stadhuis. 
 
Aanbevolen restaurants in de wijde omtrek van Bel Air: 
Vlakbij: 
• Chez Monique: dorpscafé in het centrum van St-Laurent. Slechts een dagschotel te verkrijgen. 
 
In de onmiddellijke omgeving: 
• Le Cheval Blanc (Le Martrat, een gehucht van Marcilly-lès-Buxy, 03 85 96 17 80): Moeilijk te 

vinden maar de moeite waard. (H)eerlijke, rustieke keuken. Enorme porties. 
 

• Aux Années Vins (Buxy, 03 85 92 15 76): Gastronomisch restaurant, eigendom van de 
coöperatieve. Lekker eten, mooie wijnkaart maar (te) kleine porties. Best vooraf reserveren. 

 
Wat verder weg: 
• La Garenne (Dracy-le-Fort): Gastronomisch restaurant van het hotel Le Dracy, 03 85 87 81 81: 

erg fijne en lichte terroirkeuken. Keuze uit verschillende menu’s. Zeer goede wijnkaart. Bij mooi 
weer romantisch eten op het terras onder witte parasols. Vriendelijke bediening. Best vooraf 
reserveren. 
 

• Le Vendangerot (6, Place Ste Marie, Rully, 03 85 87 20 09): Sfeervol en zeer gezellig restaurant 
(en hotel) op het marktplein. ’s Zomers eten al fresco op het terras met uitzicht op het plein. Erg 
lekkere terroirkeuken. Keuze uit diverse menu’s. Goede prijs-kwaliteit verhouding. Als wijn zeker 
een Rully kiezen uit het ruime aanbod van de lokale wijnbouwers. Altijd vooraf reserveren. 
 

• Le Relais de la Diligence (R. de la Gare, Meursault, 03 80 21 21 32): Imposant gebouw in 
natuur-steen vlakbij het station met twee vrij grote eetzalen, waarvan er een uitkijkt op de 
wijngaarden. Zeer lekkere terroirkeuken. Goede prijs-kwaliteit verhouding. 
 

• Auberge du Vieux Brancion (Brancion, 03 85 51 03 83) : op de rots naast de oude donjon. 
Eenvoudig maar lekker eten, gerund door een knotsgek koppel. 
 



• L’Auberge du Saint Véran (La Roche, Saint-Vérand, 03 85 23 90 90): Mooi natuurstenen huis 
(ooit een graanmolen) met terras en tuin. Gezellige, rustieke eetzaal. Lekkere streekgerechten. 
Wijn per glas. Vriendelijke bediening. Ook een favoriet adresje van Vlaamse kok Etienne Cocquyt. 

 


