
 

 

 

 

 

Aan de vooravond van een nieuw seizoen brengen wij u graag op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen op en rond Cantecor. 

2014 

Met veel plezier kijken wij terug op 2014. Vele gezellige gasten mochten wij verwelkomen op Cantecor. 

Verheugend daarbij was dat ook meer Belgische gasten ons wisten te vinden. Ook zagen wij gasten en 

vrienden van vele jaren geleden terug op Cantecor en dat waren bijzondere momenten voor ons! 

Buiten het seizoen hebben we weer een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo werden in het voorjaar 

alle luiken van de buitenkamers vernieuwd en de badkamer van de kamer Anis opgeknapt. In de herfst is 

de renovatie van de kamer Bleuette begonnen. Door de nieuwe indeling is deze kamer nu geschikt voor 

twee i.p.v. drie personen. Ook is er nu WiFi beschikbaar in alle buitenkamers. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Het terras van het zwembad is behandeld tegen vlekken en de gebarsten voegen zijn gerepareerd. 

Gelukkig bleek de storing aan de warmtepomp eenvoudig te repareren zodat er ook het komende 

seizoen weer lekker “gebadderd” kan worden. 

 

In de keuken hebben wij de beschikking gekregen over een vacumeer-

machine en een Anova (een soort dompelaar). Hierdoor kunnen wij 

gerechten garen onder vacuüm in een waterbak bij een zeer constante, nooit 

te hoge, temperatuur. Wilt u weten hoe dat werkt, kom gerust binnen in de 

keuken om te kijken of kom een paar dagen zelf koken. Kijk op onze 

website onder Eten/drinken-Zelf koken voor meer informatie. 

 

In mei zag ons boek “Overal ben ik van hier…” het daglicht. In dit boek 

vertelt Lydi hoe wij op Cantecor terecht zijn gekomen en wat wij mee-

gemaakt hebben in de afgelopen 15 jaar, afwisselend in Rotterdam en 

Cantecor. Elk hoofdstuk begint met een verhaal en wordt gecompleteerd  

met sfeerfoto’s en recepten van gerechten die wij door de jaren geserveerd 

hebben. De hoofdstukken zijn ingedeeld op thema zoals salades, voor- en 

hoofdgerechten, desserts, etc. Kijk op de website onder Informatie-Boek Cantecor voor meer details 

en hoe u in het bezit kunt komen van dit unieke boek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterkaft       Voorkaft



 

 
 

 

 

 

Dankzij de uitstekende beoordelingen en leuke reisverslagen die onze gasten 

geplaatst hebben op www.zoover.nl, hebben wij in 2014 wederom een Zoover 

Award ontvangen. Wij zijn opnieuw geëindigd  in de top tien van alle chambres 

d’hôtes van Frankrijk. Op de homepage van onze website vindt u de links naar 

Zoover en andere beoordelingssites zoals Chambresdhoteswijzer en Tripadvisor.  

 

2015 

Allereerst zijn wij bijzonder trots dat wij in augustus weer een bruiloft mogen verzorgen. Drie volledig 

verzorgde dagen met een ceremonie in de ruïne, eten, drinken en overnachten. 

 

 

 

 

 

 

Maar voor het zover is staat er een uitgebreide reparatie van de buitengevel gepland. Begin april zullen 

we, met behulp van een hoogwerker, de oude voegen verwijderen en daarna de muur opnieuw voegen. 

 

De wijnoogst van 2014 is volgens Jacques, onze wijnboer, meer dan uitstekend 

te noemen dus dat wordt genieten de komende zomer. Zijn rosé is mooi 

lichtroze en de smaak (we hebben inmiddels voorgeproefd!) is nu al fantastisch. 

Ook de rode wijn rijpt voorspoedig en is komende zomer ook beschikbaar. 

Onze gasten zijn van harte welkom op de wijnboerderij voor een proeverij. 

 

Het komende seizoen zijn wij geopend van 26 april tot 26 september. In de maanden juli en augustus 

bieden wij een verblijf aan van minimaal drie nachten. Voor een korter verblijf in de overige maanden 

kunt u telefonisch of via de website contact opnemen. De prijzen van de kamers en de table d’hôtes 

blijven ongewijzigd t.o.v. vorig jaar evenals onze service… 

 

Wij hopen u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben gebracht van het reilen en zeilen op 

Cantecor. Wilt u het hele jaar op de hoogte blijven van de grote en kleine gebeurtenissen, volg ons dan 

via Twitter: www.twitter.com/cantecor of kijk op de website onder Informatie-Twitter. Wilt u iets 

speciaals weten of aanvullende informatie dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen of mailen. 

 

Hopelijk tot ziens en met vriendelijke groeten vanuit een af en toe nog winters Cantecor. 

 

Lydi & René 

 

 

Domaine de Cantecor 

82270 Montpezat de Quercy, France 

Tel FR: 0033-565-218744 

Mobiel NL: 0031-627-074074 

Web: http://www.cantecor.com 

Mail: info@cantecor.com  
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