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Lente wijnen
Voor wijn hoef je Utrecht niet uit, en dat is al eeuwen zo. Verkeersader Oudegracht voerde in het 
verleden de vaten aan, uit het verre Keulen, of van dichterbij, uit Dordrecht, Rotterdam en 
Amsterdam. Maar deze lente haal je je wijnen gewoon lekker op de fiets, bij een van de speciaal 
voor Leven geselecteerde adresjes.
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La Piazzetta
Het is er heerlijk neuzen in de talloze houten kisten in de winkel bij la Piazzetta. als je op zoek 
bent naar iets écht bijzonders - Hongaarse wijn bijvoorbeeld, of een wijn van de hellingen van de 
etna - dan kun je hier terecht. 

Net zo bijzonder is de sillery Pinot Nero 2012 uit het italiaanse Frecciarossa. Wijnmaker  
Guiseppecarlo Vercesi maakte van de rode pinot nero-druifjes een verleidelijk lekkere wítte wijn! 
Perziken en wijnfruit, zacht tropisch fruit: je ontdekt het allemaal in je glas. Maar pas op: voor je 
het weet is de fles leeg! Prijs € 10,95.

lente! lekker met een fleecedeken om je heen in het zonnetje, met een glas Montepulciano 
d’abruzzo 2012 van Velenosi in de hand. steek je neus er maar eens in en ruik het voorjaarsbos 
en het sappige fruit. Bordje pasta erbij en het weekend kan niet meer stuk. Je mag deze rode wijn  
overigens best een beetje koelen. Prijs € 7,40. 

La Piazzetta
adriaen van Ostadelaan 15, utrecht
www.lapiazzetta.nl

Van wageningen 

en de Lange
al sinds 1886 koop je kwaliteitswijnen 
aan de Oudegracht. Dankzij de eigen  
import is Van Wageningen en de lange 
bekend door het hele land, maar een 
groot deel van de klanten blijft zo utrechts 
als wat. Vooral voor Franse wijnen tegen 
een uitstekende prijs moet je in deze  
middeleeuwse kelders aan de werf zijn.

Zoals de frisse Cuvée de Carole 2012 van  
Domaine Ventenac, van chardonnay-druiven en 
een heel klein beetje gros manseng. Na een  
vermoeiende werkdag is dit een opwekkende 
kanjer, met aroma’s van frisse citrus en een  
vleugje vanille, van de houten vaten waar de wijn 
in rijpte. Prijs € 7,40.

Met de prachtige oranje-rose rosé Chateau de 
Chaberts 2012 reis je even naar de Provence.  
Je proeft sappig en zacht rood fruit, vermengd 
met de warme kruiden van het zonnige Franse 
platteland. Puur genieten, op het terras of nog net 
even bij de vuurkorf. Prijs € 8,25.

Van Wageningen en de Lange, 
Oudegracht 111 werf, utrecht 
www.vanwageningenendelange.nl

wijn 
achter de Dom
Aan het sfeervolle pleintje achter de Dom 
tref je bijzondere wijnen! Niet alleen de 
oude wereld is er vertegenwoordigd, maar 
ook de betere wijnen uit bijvoorbeeld 
Californië en Australië staan er op de 
donkerhouten planken. 

Portugal bewijst zijn status als origineel 
wijnland weer perfect door de verrassende 
Etcetera 2012 van Monte do Alamo. 
Gemaakt van drie witte druivenrassen die 
alleen hier voorkomen, proef je gewoon 
het zonovergoten landschap in deze wijn. 
Tikje ruig, allesbehalve  alledaags, lekker 
bij een gegrild visje.  
Prijs € 8,95.

Wat maken ze langs de Loire toch 
geweldige wijnen. Van een gekoeld glas 
Les Hexagonales Pinot Noir 2011, gemaakt 
door Jean Mérieau, blijf je drinken, alleen 
of met je vrienden! Niets geen sjieke 
poespas, maar vrolijk, jong, zuiver en 
ongecompliceerd lekker.  
Prijs € 9,95.

Wijn Achter de Dom                                                                           
achter de Dom 8, utrecht                                                                  
www.wijnachterdedom.nl

 

 By the Grape
eerst was er een website, toen een webshop, daarna een winkel in 
arnhem en sinds een jaar nóg een winkel – sorry, winery – in utrecht. 
Bij By the Grape koop je vooral biologische wijnen, sommige onder  
eigen label. Ook Nederlandse wijn vind je er in het schap.

Voor de Parra Verdejo 2012 reizen we naar het hete midden van  
spanje, la Mancha. Daar staat een zee van druiven, die vanwege de 
hitte vaak ’s nachts geoogst worden. in deze koele Verdejo ruik en 
proef je verkwikkende citrus, groene blaadjes en wat citroenzuurtjes. 
Dé wijn voor bij de eerste borrel in de tuin. Prijs € 6,25.

uit Catalonië komt niet alleen bruisende cava, maar ook spannende 
witte wijn, zoals deze Pansa Blanca 2012 van alta alella. een volle en 
bloemige en kruidige wijn die niet zou misstaan bij een schaal grote 
gebakken garnalen. Nog meer pluspunten: slechts 12% alcohol én 
een handige schroefdop! Prijs € 9,75.

By the Grape Winery
Burgemeester reigerstraat 24a, utrecht
www.bythegrape.nl

De Proeftafel
Eigen import van biologische wijnen, van zoveel mogelijk verschillende 
druivenrassen: in Zeist zitten ze goed met de recent geopende Proeftafel. De 
Slow Food-achtergrond van de eigenaar is er duidelijk terug te vinden. 

Jong smaakt de Pierre de Lune Jurançon Sec 2011 van Domaine Nigri al  
verrukkelijk, wat zal dat wel niet worden als hij nog iets langer gerijpt heeft?  
Het zonnetje in je glas, niet alleen qua kleur, maar ook in geur en smaak: 
licht tropisch fruit, ananas, honing, abrikoos. Probeer hem eens bij een kom 
kreeften-bisque, of bij kip uit de oven. Prijs € 11,20.

Bijzondere druivenrassen tref je ook aan het Gardameer! Van Selva Capuzza 
is er de Gropello 2012, die je vooral licht gekoeld moet schenken. Kersjes en 
ander rood fruit in de geur, makkelijk en soepel van smaak, perfect bij 
groenten van de  
barbecue of zomaar, na een dagje op het water. Prijs € 10,45.

De Proeftafel
rozenstraat 15a, Zeist
www.deproeftafel.nl


