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Wereis in de stad

Luxemburg
TEKST: GERARD REIJMER FOTOGRAFIE: HENK BRAAM

De afgelopen decennia is wijn een steeds belangrijker onderdeel geworden van het
gewone leven. Dat betekent ook dat in grote steden steeds meer leuke plekken te vinden
zijn waar je lekkere wijnen kunt drinken. Reden om eens wat steden te bezoeken en te
kijken wat daar te beleven valt op wijngebied. Deze keer: Luxemburg.
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Van de stad Luxemburg zien we op tv vaak niet meer dan een klein
stukje van de wijk Kirchberg: een journalist staat voor het
Europarlement of de Europese Investeringsbank. Luxemburg is dan

ook een belangrijk centrum van zowel internationale politiek als
zakelijk verkeer. Heel anders is gelukkig het oude stadscentrum van
Luxemburg. Dat heeft de uitstraling van een gezellige provinciestad

waar je heel goed kunt wandelen, shoppen, eten en drinken. De
aanwezigheid van zoveel internationale bezoekers stuwt de kwaliteit
van het aanbod aan winkeln en gastronomie omhoog. Luxemburg is
voor een wijnlieffiebber een bezoek dan ook meer dan waard. En je
krijgt er zo maar een 42 kilometer lange Weinstrasse bij cadeaul

STAD OP TWEE NIVEAUS
Luxemburg is een bijzondere stad. Alleen al door het feit dat hij wordt
doorsneden door een diepe kloof waar onderin de Htrusse stroomt,
een klein stroompje dat uitmond in de rivier de Alzette. Dit diepe dal
vormt een oase van rust in de hectiek van het centrum, dat boven je
op de twee oevers ligt. Je kunt bij de beroemde Adolfsbrug het dal in
gaan voor een verkwikkende wandeling, als je genoeg hebt van het

slenteren door de oude stad. Het is ook mogelijk bij de Place du
St.-Esprit een lift te nemen naar beneden.
De lift zet je af in Grund, een oude wijk die zich heeft ontwikkeld tot
het leukste uitgaansgebied van Luxemburg. In hetzelfde dal ligt de

Abbaye de Neumünster, thans cultureel centrum, waarvan de
moestuinen nog steeds worden onderhouden. Hier, op een van de
mooiste plekjes van de stad, vind je ook druiven: alle zeven

druivenrassen die Luxemburg heeft, worden er verbouwd. De
ongeveer 24 flessen wijn die dat opbrengt, worden jaarlijks geveild
voor het goede doel.
Meer - veel meer - wijn duikt 20 minuten rijden van de stad op langs

de Mosel. Op de 42 kilometers lange strook langs de rivier, van
Schengen tot aan Wasserbillig, telen ruim 300 wijnbouwers op 1250
hectare hun druiven voor de productie van voornamelijk witte wijnen
(ruim 90%), waarvan 25% cr&nant is. Maar voor dit artikel gaan we
vooral op wijnreis in de stad zelf.

CULTURANDO VINO E CULTURA
Eigenaar Mario Notaroberto is tevens eigenaar van het alom
geprezen restaurant Da Notaro. Bovendien runt hij een wijn- en
delicatessenhandel onder de naam Enoteca Italiana in het stadje
Foetz. In zijn geboortedorp in de Italiaanse provincie Campania
maakt hij zelf ook wijnen, die je hier kunt proeven. Hij is een zeer
enthousiaste en bevlogen liefhebber van de ltaliaanse keuken. In
Culturando zijn - in tegenstelling tot in Da Notaro - de prijzen laag
en de gerechten simpel. Maar dat is tevens de kracht van dit
aangename adres. Elke dag een stuk of vijf hoofdgerechten,
gemaakt met superieure producten. En als Mario er niet is, dan
word je vriendelijk geholpen door zijn neef. Je hebt er keus uit ruim
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140 wijnen uit heel Italie om mee te nemen of aan tafel te drinken.

Notaroberto rekent daarvoor een opslag van slechts

7

euro.

Sympathieke man, die Mario!
Avenue de la Faiencerie 15
(+352) 26 55 19 65
vvwvv.culturando.lu

RESTAURANT CHIGGERI
Een populair restaurant met een prima keulen, gevestigd op de
tweede verdieping van een oud pand. Veel bezocht door lokale en
internationale zakenlui, die meestal gaan voor het CarteBlanchemenu (vijf gangen) van 75 euro (of 95 euro inclusief wijn!).
Niet goedkoop, maar zijn prijs waard. De sfeer is informeel door de
bijzondere Maori-tekeningen op de muren en vreemde attributen

als een roeiboot aan het plafond. De gast kan triezen uit een
wijnkaart met meer dan 2000 etiketten, waarvoor Chiggeri in 2008
opgenomen is in Guinness World Records. Maar laat gerust de
wijnkeuze per glas over aan de sommelier. Wij werden zeker niet
teleurgesteld! Er is een wat eenvoudiger resto -cafe op de begane
grond.
Rue du Nord 15
(+352) 22 99 36

www.chiggeri.lu

DIPSO - THE WINE REPUBLIC
Intrigerende naam: een dipsomaniac is volgens eigenaresse Tanja
de Jager iemand met een ziekelijke neiging tot periodiek te veel
drinken. Of ze daar zelf ook aan lijdt, wil ze niet zeggen. Tanja is
een bekende persoonlijkheid op de Luxemburgse buis, waar ze
verschillende culinaire programma's presenteert. Eind 2014 werd

het tijd voor een eigen wijnbar. Tanja: "De bestaande wijnbars

deden heel weinig eten; daar zijn wij op ingesprongen. Wij
planchettes met zelfgemaakte specialiteiten
uit
Luxemburg, Italiü of Japan (sushi). En omdat il< zelf culinair
journalist ben, ben ik het aan mijn stand verplicht er alleen heel
goede wijnen bij te serveren." Er staan altijd zes wijnen uit
Luxemburg open en daarnaast heeft ze een aanbod van twaalf

serveren

witte en twaalf rode wijnen per glas.
Het gebouw van Dipso is onderdeel van het ile gastronomique, een

aaneenschakeling van kleine restaurants in een middeleeuws
gebouw. De wijnrepubliek met zijn fraaie gewelven is hier voor de
wijnliefhebber verreweg de beste keus.
Rue de la Loge 4
(+352) 26 20 14 14

www.dipso.lu

VINOTECA
Guy Tabourin is de drijvende kracht achter Vinoteca. Hij begon ooit
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met restaurant Chiggeri en was verantwoordelijk voor de
uitgebreide wijnkaart daarvan. Hij adviseerde ook andere
restaurants over hun wijnen en belandde zodoende in de
wijnhandel. Hij bezit nu twee winkels en een wijnbar. De wijnbar
- op 50 meter afstand van Dipso - is vooral voor de lunch met
mooi weer een aanrader, vanwege het prachtige tuinterras. Daar
krijg je bovendien deskundig advies van Rodolphe Chevalier, al
tweemaal uitgeroepen tot Beste Sommelier van Luxemburg.
De winkel aan de Rue du Nord is een hypermoderne zaak met een
aanbod van ruim 2000 flessen wijn. Een prachtige wijnwinkel en
een goed gekozen assortiment. Er is ook een bar, waar elke dag
ongeveer twintig wijnen openstaan om te proeven. We zagen vele
toppers uit vele regio's, maar volgens Guy is de Vinoteca het sterkst
in de prijsklasse tussen de 6 en 10 euro.

Vinoteca/Bar-ä-Vin
Rue Wiltheim 6
(+352) 26 86 44 34
www.vinoteca.lu

Vinoteca Ville
Coin cöte d'Eich - Rue du Nord
(+352) 26 68 38 43
www.vinoteca.lu

Vinoteca Gare Gastronomica
Rue de Hollerich 83
(+352) 26 12 38 72
www.vinoteca.lu
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I
De rivi er de Alzette

WEINSTRASSE
De Weinstrasse is een must see voor elke wijnliefhebber die de
stad Luxemburg bezoekt. Vermijd de fraai gelegen toeristenval van
een van de grotere producenten in de regio, Bernard-Massard in
Grevenmacher, die overigens best aardige wijnen maakt. Ga liever

naar Caves St. Martin in Remich, waar men ook uitstekende
crmants maakt en waar je een rondleiding door de in de rotsen
uitgehouwen keldergangen krijgt met toelichting op de
cr6mantproductie. Het bijbehorende restaurant is niet speciaal.

Beter om door te rijden naar wijnhuis Desom (aan dezelfde
Weinstrasse), waar je in het modern gebouwde restaurant Pavillon
Desom uitstekende traditionele gerechten eet. De stille wijnen van

Domaine Desom zijn bovendien zeer goed. Wil je weten wat
kwalitatief echt mogelijk is in dit gebied, vraag dan een proeverij
aan bij Henri Ruppert in Schengen, een bevlogen man die door
strenge selectie, lage opbrengst en moderne technieken uitstekende
en uitgesproken wijnen weet te maken.
Caves St Martin
Route de Stadtbredimus 53, Remich
(+352) 23 61 99 1
www.cavesstmartin.lu
Caves Desom /Pavillon Desom
Rue Dicks 9/Esplanada 49, Remich
(+352) 23 60 40 1/23 69 81 75
www.desom.lu

Domaine Henri Ruppert
Um Markusberg 1, Schengen
(+352) 26 66 55 66
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Ook aanbevolen
Restaurant Essenza @Apoteca
Moderne zaak in een oud pand: een mooi contrast. De keuken is
sterk op Italie georienteerd en van een redelijk niveau. Er is een
korte wijnkaart, maar de gimmick hier is dat je de sleutel van de
wijnkelder kunt vragen om zelf een fies te gaan uitzoeken. Let wel
op de jaargangen, want sommige witte wijnen staan er echt al veel
te lang.
Rue de la Boucherie 12, (+352) 26 73 77, www.apoteca.lu

Kjub
Een bijzondere combinatie van galerie en restaurant. Zowel chic als
artistiek, en dat geeft een leuke sfeer. Het eten is op niveau, net als
de prijzen; wagyu en kreeft zijn de specialiteiten. Een uitgebreide
keus aan wijnen, vooral Luxemburgse.
Boulevard Dr. Charles Marx 49-51, (+352) 27 48 99 88, www.kjub.lu

Kaempff-Kohler Fromagerie & Bar ä vin
In het centrum van de oude stad. Leuke lunchplek, mits je van kaas
houdt: er zijn 180 soorten kaas te proeven. Hichar Ait Lachgar is de
sommelier annex affineur: hij weet alles van kaas en van wijn.Voor
kaasliefhebbers een walhalla!
Place Guillaume 18, (+352) 26 86 86 1, www.kaempff-kohler.lu
Vins Fins
Een kleine, in biologische en biodynamische wijnen
gespecialiseerde wine bar in de leuke uitgaanswijk Grund. Ook
klein aanbod aan kaas en charcuterie.
Rue Münster 18, (+352) 26 20 04 49, www.vinsfins.lu

Vinissimo/Divino
Niet in het centrum, maar een must voor elke Italieliefhebber, deze
gigantisch grote delicatessenzaak annex wijnhandel met in het
midden restaurant Divino. Volgens de Italiaanse bedrijfsleider de
hoogste concentratie aan Italiaanse topproducten en wijnen
buiten Italie zelf. Lopend langs de schappen zouden we het zomaar
geloven. Voor de lunch in Divino moet u wel even reserveren, want
de diplomaten en bankiers hebben dit adres ook ontdekt!
Boulevard F.W. Raiffeisen 1, (+352) 52 52 10 500 of 540,
www.divino.lu, www.vinissimo.lu

Chocolate House
Heerlijke kleine zaak barstensvol chocola. Meenemen of ter plekke
een punz chocoladetaart nuttigen. Waarschuwing: de porties van
de taartpunten zijn erg groot!
Rue du Marche aux Herbes 20, (+352) 26 26 20 06
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