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CAVES A MANGER

PARIJS

Aan wijnwinkels geen gebrek
in de Franse hoofdstad. Min-
der bekend zijn de ‘caves à
manger’, waar tussen de im-
posante wanden vol wijn-
flessen plaats is geruimd
voor tafels. Het eten
kies je van de kaart,
de wijn al wandelend
tussen de rekken.
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De ‘caves à manger’ vallen niet alleen op door de tafels tussen de wijnrekken
maar vooral door de no-nonsensesfeer. Alsof je tafelt bij vrienden. ‘Le bonheur
de vivre, boire et manger à l’état pur’ is een terugkerend adagium. Vaak zijn
het kleine wijnwinkels gerund door gepassioneerde wijnliefhebbers.
Naast het kopen van een fles kan je er ook iets eten. Je kiest zelf de wijn uit de
rekken. De prijs staat op de fles vermeld. En terwijl je in een klassiek restaurant
al snel het dubbele van de kelderprijs moet ophoesten, betaal je in een ‘cave à
manger’ alleen een ‘droit de bouchon’ of kurkrecht als extra. Geen wonder dat
zelfs sterrenkoks hier geregeld de sfeer komen opsnuiven en aan een glas nippen.
En welk glas! De cavisten selecteren hun waar streng. Ze opteren nagenoeg al-
lemaal voor ‘vins naturels’, afkomstig van biologisch en biodynamisch ver-

bouwde wijngaarden die geen pesticide hebben gezien. En ook het vinificatie-
proces wordt zo natuurlijk mogelijk gehouden opdat het terroir optimaal zou
doorsmaken. Aanzuren, artificiële gisting of onnatuurlijke toevoegingen zijn
uit den boze.
In de keuken heeft elk huis zijn eigen stijl: van een simpele hap tot een dagscho-
tel en een kleine menukaart voor de meest georganiseerde caves. Met als rode
draad: pure productenmet eerlijke smaken, bij voorkeur gekocht bij kleine pro-
ducenten uit alle landshoeken, en veel aandacht voor de harmonie tussen wijn
en spijs. De meeste wijnkelderrestaurants verkopen ook een klein assortiment
delicatessen: ambachtelijke zwarte pensen bijvoorbeeld of rillette tot en met
honing uit de Pyreneeën of olijfolie.

smakelijk
SANTE!


