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gastro flessengeluk

Ver van de toeristische circuits ligt
een juweeltje van een cave. De cha-
rismatische Olivier Camus is een van
de pioniers van de natuurlijke wijnen. Twintig jaar geleden leidde
hij Le Baratin, de allereerste bistro in Parijs die ten volle voor na-
tuurlijke wijnen ging.
Op de voorgevel van zijn cave staan de namen vermeld van eeu-
wenoude percelen en teloorgegane druivenrassen. In de rekken
van Chapeau Melon liggen 250 wijnen. Vooral de fine fleur van
de natuurlijke wijnen uit Frankrijk: Domaine Pignier, Trousseau
of de Pouilly-Fumé van Alexandre Bain, een domein dat op een
radicale manier te werk gaat in deze appellatie. Camus heeft lak
aan het gezwollen sommeliersjargon. ‘Een wijn moet evenwichtig
zijn’, is zijn simpel devies.
Tijdens het weekend kan je hier wijn proeven en een hapje nut-
tigen: rauwe zalm met appel en olijfolie, uitzonderlijke burrata-

kaas uit Puglia, gekonfijte aubergines
en andere lekkernijen. ’s Avonds is er
een gastentafelformule met drie gan-

gen. Doordat er maar één service is, kan je lang en rustig tafelen.
De keuken van Olivier Camus is spontaan, levendig en gaat terug
naar de essentie. Hij werkt met uitstekende basisproducten: vlees
uit Baskenland, verse vis uit Saint-Jean-de-Luz of eend uit Rouen.
Bij het buitengaan merken we een leuke woordspeling boven de
deur: ‘in vinas no veritas’. Naar alle waarheid: dit is een schitte-
rend adres.
Het kurkrecht komt op 8,5 euro. Voor een glas huiswijn betaal je
tussen 3,50 en 6 euro.

Openingsuren wijnshop: di-vr 11.30-14 uur en 16-20 uur.
Za 11-22 uur en zo 17-22 uur. Gastentafel wo-za vanaf 20.30 uur.

92 rue Rébeval, 75019 Parijs, tel. +33/1.42.02.68.60.
Metro: Pyrénees

Chapeau Melon
De essentie
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GASTENTAFEL Chapeau Melon, in de Parijse rue Rébeval, verkoopt niet
alleen wijn, maar heeft ook een gastentafel. Op het menu: het beste van
wat Frankrijk en Baskenland te bieden hebben.


