Als u ergens gaat eten, moet u er rekening mee houden dat de keuken niet de hele dag
open is maar veelal tussen 12.00 – 14.00 uur en echt sluit rond 21.00 uur. Op zondag zijn
(bijna) alle restaurants dicht doordat de fransen deze dag meestal bij familie doorbrengen.

Decize
Op het plein direct bij binnenkomst van Decize vindt u, vlak bij elkaar

Brasserie
Chez Maxime
11 Place St. Just
0386250654

Restaurant Istanbul Kebab
2 Rue de la Republique
En op nr. 6 is een salon de thé, een plekje om
lekker een kopje thee te drinken, met iets lekkers erbij.

Als u naar Decize rijdt en u bent de brug (net na de LIDL) over, is het
eerste restaurant aan uw linkerhand,

Restaurant La Rainette

Iets voor de brug, tegenover de
Remparts

57 Rue du 14 Juillet
0386252620

rechterhand

Mocht u ‘gewoon’ een pizza willen halen, dan
kan dat bij Flamm'Pizz
20 Avenue du 14 Juillet, iets eerder aan uw

Bij het uitrijden van Decize in de richting Moulins sur Allier, vindt u zowel
Le Charolais als l’Agriculture.

Restaurant Le Charolais
33 bis Route de Moulins
0386252227

Crêperie Le Courlis
25 Boulevard Voltaire
03863001165

Middenin Decize, op het plein dat
is vernoemd naar Guy Coquille,
liggen

Bar de l’Hôtel de Ville
43 Rue de la République
en

Brasserie La Decetia
Hôtel-Restaurant de l’Agriculture
20 Route de Moulins
0386250538

Iets verder, verscholen achter het
ziekenhuis, ligt aan de haven van Decize het
restaurant Port de Decize La Jonction
0373150000

Rijdt u echter Decize uit in de richting Autun, dan vindt aan de Avenue de
Verdun aan de rechterzijde op nr. 57
Restaurant Le Grill 0386253055 en
iets verder aan de linkerzijde
op nr. 164

Hotel-Restaurant
Le Bel Air 0386250186

2 Rue Jean-Jacques Rousseau
0386771332
Ideaal gelegen voor een kopje
koffie op de wekelijkse markt, op
vrijdagmorgen.

Elke Franse stad heeft een picknickplek, waar de bevolking in het weekend
vertoefd. Voor Decize bevindt zich die plek aan het eind van de platanenlaan.
Picknicktafels, maar ook Jeu de boule, minigolf en speeltuin. Een beetje
verscholen, ligt daar Restaurant Stade Nautique
0386250099, een eenvoudig restaurant waar het heerlijk toeven is op het terras
aan de Loire.
Op het plein bij de VVV een Vietnamees, chinees restaurant

Restaurant Le Paris21 Quai de Loire

Saïgon

brasserie
La Chope

Vlakbij de Carrefour,

20 Route
Champvert
0386251844

en precies tegenover het VVV
Restaurant La Marina
7 Place du Champ de Foire
0386255414

Sinds december 2014 is er in Decize, bij het station, een

MacDonalds.

La Machine

Bij de stoplichten rechtsaf, net om de hoek, ligt
het kleine restaurant

Pizzacom

4 rue Jean Jaurès
Met recht klein, want binnen is er ruimte voor
maar één tafeltje.

Iets voorbij de stoplichten het

Hôtel Des Mineurs

35 av République
Van buiten lijkt het niet zo veel, maar ze
presenteren bv. op vrijdag lekkere mosselen met
friet.

Bij het uitgaan van La Machine in de richting Decize, slaat u linksaf in de richting
van de gemeentecamping. Aan het eind van die weg ligt een schoon zwemmeer
met speeltuin en het eenvoudige restaurant

La Guinguette

lieu-dit Pré Charpin
Dus na een fijne middag in het water en de speeltuin, lekker even nagenieten
met een drankje en een hapje.

Overige plaatsen

Saint Léger des
vignes
In

Restaurant-Grill-Pizzéria

Roma Antica

bevindt zich op nr. 38
route Nationale
0386250000. Dat is
onder het spoor door
naar rechts.
In Sauvigny les bois bent u er op uw weg
hiernaartoe waarschijnlijk al langsgereden;
middenin het dorp rechts, Auberge de
Sauvigny en iets verder aan het meer,

Hôtel le moulin de l’etang

Na een wandeling in de
omgeving van Biches is
het welverdiend eten of
koffiedrinken bij

Maison éclusière de
Fleury in 0386761830

Zij serveren ook maaltijden.
In Châtillon en Bazois
Bij l’Auberge kunt u, zowel binnen als buiten op
het terras, heerlijk eten. Het hotel restaurant zit
aan de Rue dr. Duret 0386841310

64 route etang 0386371017

Daarnaast zit er tegenover de kerk, in het
zijstraatje een eenvoudig restaurant waar u, rond
het middag uur, kunt eten.

Alluy kunt u zich, bij restaurant
La Grangée culinair laten verrassen voor een

Vlak bij Alluy ligt Brinay en daar vindt u aan le
Bourg het huiskamercafé Barparazar, waar u
terecht kunt voor een lekker glaasje wijn of een
Belgisch biertje.
0345789077

In

niet al te hoge prijs. Het restaurant bevindt zich
aan le Bourg, maar eigenlijk kan het niet missen.
Het restaurant is opgenomen in de Michelin-gids
waardoor het noodzakelijk is van te voren te
reserveren op 0386761156.

in Montaron is een oude spoorwegloods
omgebouwd tot een gezellig restaurant,
Entrepôt de la Gare. U moet wel een dagje
van te voren even bellen om verse gerechten te
kunnen garanderen.
0031 665287659 én open op zondag

