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Toen architect Serge Mathieu dit pand enkele jaren ge-
leden voor het eerst bezocht, was het liefde op het eerste
gezicht. Hij kocht niet alleen het gebouw, maar gooide
ook zijn carrière om: de architect werd ‘caviste’. Zijn aan-
bod omvat 400 wijnen. Vooral natuurlijke wijnen uit
Frankrijk: Domaine Dominique Derain en Domaine Pattes
Loup uit Bourgogne of een Anjou van René Mosse. ‘La
soif du Mal’ van Domaine des Foulards Rouges uit de
Languedoc-Roussillon is fris en elegant met fruit dat blijft
hangen.
Even authentiek als de wijnen is het retro-interieur van
La Crèmerie. ‘Ooit was dit een zuivelwinkel’, legt Mathieu
uit. De koelkasten van hout en marmer, de knalrode
Berkel-snijmachine - een exemplaar uit 1938 - en het
handgeschilderde plafond uit glas zijn daar nog stille ge-
tuigen van.
In de vooravond is er een ‘formule apéro’ en kan je wij-
nen degusteren terwijl je proeft van chutney van olijven
met saffraan, perfect gerijpte kazen, eendenpastei of
terrines. Tijdens het diner kan je gaan voor gerookte to-
nijn uit L’Ile d’Yeu, burrata di Corato uit Puglia van een
kwaliteit die je zelden aantreft in Parijs, of excellente
charcuterie die voor je neus met de Berkel wordt versne-
den.
La Crèmerie is klein en knus. Met zijn vijf tafels en enkele
zitjes aan de bar is er plaats voor twaalf personen.
Reserveren is dan ook de boodschap. Reken op 6 tot 8
euro voor een glas wijn en 9 euro kurkrecht voor een fles.

Openingsuren wijnshop en épicerie:
ma 15.30-20.30 uur en di-za 10.30-22 uur.

Aperoformule: di-za (17-19.30 uur) en ma 15.30-20 uur.
Diner volgens afspraak di-za (19.30-22 uur).

Gesloten op zondag.
9 rue de Quatre-Vents, 75006 Parijs, tel. +33/1.43.54.99.30.

Metro: Odéon
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ZUIVEL Architect Serge Mathieu
maakte van een zuivelwinkel een
paradijs voor liefhebbers van
natuurlijke wijnen en charcuterie.


