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O V E R L E E S

Nergens vind je zulke indrukwekkende boulevards, somptueuze 

hotels, arrogante obers en romantische cimetières. Maar wij maken 

Parijs nóg specialer en exclusiever: deze hotspots en must do’s 

kende je nog niet en zijn het absoluut waard om te ontdekken.
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DISTRIKT
LAZARE
PRIVÉLOFT
Nagelnieuw is boetiekhotel Dis-
trikt Lazare, waar cosy kussens 
net voldoende zachtheid bren-
gen in het industriële interieur. 
Je logeert er voordelig in een 
hippie chic sfeertje, met topkwa-
liteitsbedden en badkamerpro-
ducten van Codage. De ruime 
bar-annex-lobby nodigt uit tot 
socializen. In de urban spa waan 
je je dan weer op de Balearen. 
Ideaal gelegen als je een expo in 
het Grand Palais wilt meepik-
ken of de hippe uitgaansbuurt 
South Pigalle wilt verkennen.
Vanaf € 128 voor 2 pers., 

hoteldistriktlazare.paris

Een stad die zichzelf steeds heruitvindt...

Ook dat is Parijs. Elk seizoen openen er nieuwe 

hotels, het ene nog hipper dan het andere.

Ontdek de nieuwste lading!

Door EVY VAN ELSACKER.

NIEUWE 
hipsterhotels

HÔTEL
BIENVENUE
SPANNEND EN
VERRASSEND
Dit landelijke herenhuis met 
grote binnentuin ligt pal in het 
zinderende 9de arrondissement, 
tussen de Folies Bergères en 
de Moulin Rouge. Je stapt er 
binnen in een hippe stadsoase. 
Designer Chloé Nègre zorgde 
voor pastelkleurige kamers met 
bloemengordijntjes en fleurig 
behang, in een originele, strakke 
stijl die elementen uit de 20’s, 
50’s en 70’s mixt. Echte bloemen 
en planten maken het plaatje af. 
Je pauzeert even met fijne patis-
serie (proeven of zelf leren ma-
ken, het kan allebei), of nipt in 

OKKO
ECHT ÁLLES INBEGREPEN
Parijs heeft er een nieuwe all-in-
hotel bij, en wat voor één! Van je 
ontbijt tot de soep en tapas, van 
het aperitief tot de warme dran-
ken, van de telefoon tot video on 
demand en computergebruik, 
letterlijk álles is inbegrepen voor 
Okko-hotelgasten. De kamers 
zijn strak en leuk, de ligging iets 
minder, want uit het centrum, 
maar hey, de metro is vlakbij. En 
heb je een leuke sofa of lamp ge-
zien voor bij je thuis? Bijna alle 
interieurspullen zijn te koop in 
de shop. Okko-hotels vind je 
trouwens ook in andere Franse 
steden, o.a. in Cannes, Lyon en 
Nantes. Vanaf € 112 voor 2 pers., 

okko.com

de speakeasy bar van een cock-
tail, samen met het mooie jonge 
volkje uit de buurt. Het nieuwste 
succesnummer van de jonge ho-
telier Adrien Gloaguen, die ook 
al scoorde met de originele ho-
tels Paradis en Panache.
Vanaf € 147 voor 2 pers., 

hotelbienvenue.fr

HÔTEL
NATIONAL 
DES ARTS
ET MÉTIERS
SENSATIONEEL DESIGN
De nieuwste sensatie in Parijs 
is deze gerestaureerde parel, nu 
een designhotel pur sang. Vips 
als Francis Ford Coppola lo-
geren er graag in het penthouse, 
maar ook de kleinere kamers 
pronken met parket, kunsthars 
en graniet. Is er slapen je te duur, 
neem dan de lift naar de rooftop-
bar met zicht over de daken van 
de Marais. Ook in de winter een 
aanrader! Van het bijzondere de-
signinterieur kun je ook genieten 
in de chique bar Herbarium, bij 
een Italiaans hapje in Chichet-
teria, of boek een tafeltje in het 
veelbesproken Ristorante Nati-
onal.Vanaf € 250 voor 2 pers., 

hotelnational.paris
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MAISON
ALBAR PARIS 
CÉLINE
MODERNE TOPKLASSE
De Albars runnen al sinds 1923 
hotels in Parijs en kleindochter 
Céline ziet het groots. Ze wil een 
imperium dat tot in China reikt, 
met modern Frans klasselogies. 
Maison Albar Paris Céline is 
het eerste pronkstuk in een lange 
rij. De roaring twenties als rode 
draad leveren onweerstaanbare 
kamers op in beige, poederroze 
en ijsblauw. Bovendien werkt 
Céline enkel samen met topmer-
ken zoals Lalique voor de bad-
kamerproducten, chef Rostang 
in de ‘stadsherberg’ en Cinq 
Mondes in de spa. Een nieuwe 
vaste waarde! Vanaf € 280 voor 

2 pers., maison-albar-hotel- paris-

celine.com

PARISTER
VOOR ACTIEVE HIPSTERS
Een blits gebouw met hangende 
tuintjes, dagelijkse yogasessies, 
bokslessen en een zwembad van 
18 meter... Je merkt meteen dat 
dit hotel van een nieuwe gene-
ratie is, voor wie van actie en fun 
houdt. Per fiets op ontdekking 
door Parijs, of in de bar de shakes 
van topmixologist Le Distrait 
proeven, suggesties voor leuke 
activiteiten hebben ze te over. 
De kamers zijn expres níét tren-
dy, wel tijdloos elegant (en juist 
daardoor toch weer hip). Gele-
gen in de bruisende buurt tussen 
Les Folies Bergère en de Gale-
ries Lafayette. Vanaf € 315 voor 

2 pers., paristerhotel.com

THE HOXTON
AVEC JARDIN!
Een zomer- én wintertuin, pic-
ture perfect voor een Instagram-
metje, horen bij dit herenhuis uit 
de 18de eeuw. Houten draaitrap, 
pi laren, het is er allemaal nog. 
Metrotegels, geborsteld staal en 
geruit textiel maken het af. De 
brasserie biedt gepimpte cro-
que-monsieurs, of entrecote met 
friet. De bar ademt een boudoir-
s feertje met poefs in roze flu-
weel. Creatievelingen komen er 
aan hun trekken met in house ex-
po’s, workshops, foodmarkets en 
meer. Deze hotspot biedt alles-
behalve standaard logies. Vanaf 

€ 99 voor 2 pers., thehoxton.com

 

CITIZEN M
LUXE VOOR IEDEREEN
CitizenM vind je in alle metro-
polen en nu ook in hartje Parijs, 
aan de Gare de Lyon. Zoals 
steeds met kamerbreed bed, re-
gendouche en een designlobby 
met Vitra-meubilair. Rond de 
patio vind je ook een bar en res-
taurant met open keuken. En dat 
allemaal vlak bij de Seine. Steek 
de brug over en je belandt in de 
groene long Jardin des Plantes. 
Businessmeeting? Vergader met 
weergaloos uitzicht in het chi-
que appartement op de 15de ver-
dieping, met skybar. Vanaf € 89 

voor 2 pers., citizenm.com

HÔTEL 
DES GRANDS 
BOULEVARDS
BETOVERENDE GRANDEUR
Halfweg tussen het Louvre en 
de Gare du Nord werd het splin-
ternieuwe Hôtel des Grands 
Boulevards geopend. Te berei-
ken via een geheim steegje, weg 
van de drukke straten. De 50 
kamers, ingericht door topde-
signer Dorothée Meilichzon, 
ademen Franse grandeur, met 
hemelbedden, roze marmer, 
bronzen kandelaars en houten 
meubilair. De oude ziel is er 
nog steeds, maar het moderne 
comfort is al even betoverend: 
perfecte stilte, zalige koffie, 
topbedden en een spiegel die 
verandert in een televisie. Onze 
favoriete suites ‘Sous le Toit’ lig-
gen net onder het dak, met hoog 

plafond, houten balken en zicht 
over de daken van Parijs.
Vanaf € 144 voor 2 pers., 

grandsboulevardshotel.com

RESIDHOME 
PARIS-
ASNIÈRES 
PARK
OOK LEUK MET KIDS
Deze nieuwe residentie net bui-
ten Parijs biedt je de privacy 
van een studio of appartement, 
en tege lijk toch alle voordelen 
van hotelservice. Het perfecte 
logeeradres voor een citytrip 
met kinderen. Met de trans-
portkaart ‘Paris Visite’ is het 
centrum vlot bereikbaar. Vanaf 

€ 55 voor 2 pers., reserveren op 

tui.be of in een TUI- shop.
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HÔTEL
DE CRILLON
NIPPEN VAN PURE LUXE
Aan de Place de la Concorde 
pronkt hét hotel van Parijs. Na 
vier jaar renovatie is het in juli 
2017 heropend, en alles is er 
weer om de rich and famous aan 
te trekken: de spa, schitterende 
binnentuinen en butlerservice 
de klok rond. Toch ben je er 
ook ‘gewoon’ welkom voor een 
drankje. Zet je schroom opzij en 
proef de huisgemaakte cocktails 
zoals de Boissy, (met gin, berga-
mot en cassis) of La Marquise 
(met framboos en champag-
ne) in de legendarische bar Les 
Ambassadeurs.
Cocktails vanaf € 24. Kamers 

vanaf € 1.170 voor 2 personen, 

rosewoodhotels.com

ICONEN
met een plus

FOUR
SEASONS
HOTEL 
GEORGE V
VIJF MICHELINSTERREN

Zodra je binnenloopt, ruik je de 
enorme boeketten al die hier de 
gangen sieren. Het oorspron-
kelijke art-decomeubilair in dit 
gebouw maakte plaats voor de 
weelderige Louis XVI-stijl. De 
simpelste kamer kost een slor-
dige € 900, maar is even groot 
als een doorsnee-appartement. 
Het goede nieuws is dat je er 
soms met z’n drieën mag loge-
ren. Om te eten, heb je keuze uit 
drie restaurants met in totaal vijf 
Michelinsterren. Zachter voor je 
portemonnee is een bezoek aan 
Le Bar. Achter roodfluwelen 
gor dijnen en met een live pia-
nist geniet je er van verfijnd fin-
gerfood. 6 hartige canapés of 16 

petits-fours voor € 25. Kamers 

vanaf € 910 voor 3 pers., 

fourseasons.com

HÔTEL
LE MEURICE
HAMAM MET PARELMOER
Le Meurice ligt al sinds 1835 
tegenover de Jardin des Tuile-
ries. Romantischer kun je het 
niet bedenken, met zijn antieke 
meubels en kristallen luchters. 
Boek de ultieme anti-agingver-
zorging met de Valmont-beau-
tylijn in de spa. Voor een derde 
van de prijs van een kamer kun 
je er een namiddag genieten 
van een hamam met parelmoe-
ren mozaïeken, sauna, nailbar, 
hightechsportzaal, relaxruim-
te en terras. Daarna krijg je een 
massage of een gelaatsverzor-
ging. In restaurant Dalí geniet 
je nog na met een luxueuze af-
ternoon tea met champagne.
Rituel Cocooning: € 240 p.p. Ka-

mers vanaf € 695 voor 2 personen,

dorchestercollection.com

Logeren in één van de prachtige Parijse palace-

hotels te duur? Geniet er dan van een modeshow, 

jazz-sessie, of een massage in stijl.

Door EVY VAN ELSACKER.

MANDARIN 
ORIENTAL
OOSTERSE VERFIJNING 
De drukte van de shoppers op de 
Rue Saint-Honoré laat je direct 
achter je in deze oase van discre-
te luxe. De binnentuin oogt bij-
zonder zen, met een reuzenvo-
gelkooi als bijzonderste plek om 

van je theecocktail te nippen. 
Een verfrissend eigentijds luxe-
hotel, dat met oosterse weel-
de uitpakt zoals kersenhouten 
panelen, zijden bedspreien en 
verse camelia’s op de kamer. 
Foodies mogen het restaurant 
Sur Mesure niet missen, spier-
wit om ten volle te focussen op 
het eten. En dat mag ook wel, 
want chef Thierry Marx kookt 
drie sterren van de hemel. Maar 
je kunt er ook terecht voor iets 
‘eenvoudigs’ als de beste ham-
burgers van Frankrijk, elegante 
tapas en verfijnd streetfood. 
Theecocktail € 27, tapas vanaf 

€ 12, hamburger € 2. Kamers 

vanaf € 829 voor 2 pers., 

mandarinoriental.com
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THE RITZ
BRUNCHEN IN STIJL
Proust bezocht er zijn gelief-
de, Coco Chanel woonde er en 
Lady Di logeerde er. Je slaapt er 
nog steeds onder baldakijnbed-
den in kamers vol stijlmeubels 
en verguld schrijnwerk. Maar 
in deze tempel van Franse goe-
de smaak kun je ook ‘gewoon’ 
een kopje thé à la française drin-
ken, met petitfours, brioches 
en madeleinekoekjes. Of geniet 
van een gastronomische of bis-
tronomische zondagse brunch. 
Warme dranken vanaf € 10. Thé 

à la française € 65. Brunch vanaf 

€ 65. Kamers vanaf € 1.000 voor 

2 personen, ritzparis.com

PLAZA 
ATHENÉE
VERGEET JE 
SCHAATSEN NIET
Het Plaza Athenée is het meest 
modieuze palacehotel van de 
lichtstad. Christian Dior toonde 
er zijn eerste collectie, en al even 
geweldig is het restaurant waar 
Alain Ducasse je verbaast met 
unieke smaken in een zilveren 
decor. Liever betaalbaar en cosy? 
Ga dan ijsschaatsen op het bin-
nenplein van het hotel, La Cour 
Jardin. De Galerie des Gobelins 
is ideaal om een soesje met zoute 
karamel te proeven, of te genie-
ten van een heerlijke chocolat 
chaud. Warme dranken vanaf € 

10, desserts vanaf € 18. Kamers 

vanaf € 950 voor 2 personen,

 dorchestercollection.com

L’HÔTEL 
DU COLLEC-
TIONNEUR
PERSONAL SHOPPER, 
ANYONE?
Vlak bij de Arc de Triomphe 
vind je de huizen van bankiers 
en andere magnaten  – en het 
prestigieuze Hotel du Col-
lectionneur, dat voor de We-
reldexpo van 1925 werd ge-
bouwd. De chique retrobar is 
nu elke derde donderdag van 
de maand het decor voor een 
modeshow van de prestigieu-
ze modeschool Esmod. Wil je 

HÔTEL
D’AUBUSSON
CHAMPAGNE EN KAVIAAR
In dit 17de-eeuwse herenhuis 
in hartje Saint-Germain-des-
Prés is zowel de service als de 
inrichting onberispelijk: Versail-
les-parket, een monumentale 
open haard, wandtapijten... Het 
ligt in een buurt vol boekhandels, 
antiekwinkels, trendy boetieks 
en literaire cafés. In de bar kun 
je geregeld jazzavonden meepik-
ken. Vroeger kwamen daar 
schrijvers als Sartre op af, nu 
zet het café onder de naam Café 
Laurent de traditie verder. Niet 
meer in de kelder zoals vroeger, 
maar in een chique fluwelen sa-
lon. Je eerste drankje kost € 10 

op de jazzavonden. Kamers vanaf 

€ 308 voor 2 personen, te boe-

ken via tui.be

SHANGRI-LA
WEERGALOOS 
KANTONEES
Schrik niet als ze in het Shangri-
La met een extra stoeltje komen 
aandraven als je gaat zitten. Dat 
is voor... je handtas! Achter de 
oosterse naam gaat een typisch 
Franse woning schuil, die toe-
behoorde aan de achterneef van 
Napoleon. De gevel is krullerig, 
de salons en de trapzaal zorgvul-
dig gerestaureerd. De service is 
weergaloos en discreet. In een 
van de drie restaurants proef je 
Kantonese gerechten met een 
ster. Of ga gewoon voor een per-
fect kopje thee in hét droomho-
tel van Parijs. Thee vanaf € 12. 

Kantonees menu vanaf € 48. Ka-

mers vanaf € 859 voor 2 pers., 

shangri-la.com

 

LE BRISTOL
HUISELIJKE LUXE

Dit luxehotel heeft een kat in 
dienst (zie blz. 44). Far-aon staat 
symbool voor de warme, famili-
ale sfeer. Het ligt in de rue du 
Faubourg Saint-Honoré, een 
buurt met veel antiekwinkels. 
Met zijn tuinterras, driesterren-
restaurant, éénsterrenbrasserie, 
café en Spa Le Bristol by La 
Prairie, is dit palacehotel een 
toonbeeld van Franse klasse. 
Eén baantje trekken in de over-
dekte teakhouten rooftoppool, 
en je weet waarom. Pauzeer er 
voor de afternoon tea en snuif de 
sfeer. Afternoon tea: € 85 voor 

2 pers. Kamers vanaf € 713 voor 

2 pers., oetkercollection.com/

destinations/le-bristol-paris/

LA RÉSERVE
PIKANTE LUNCH, 
ZALIG TERRAS

Het elegante La Réserve, toon-
beeld van discrete luxe, werd 
verkozen tot beste hotel ter we-
reld door Condé Nast Travel-
ler. Bovendien kreeg het onlangs 
de status van palacehotel. De 
kamerprijzen zijn dan ook nave-
nant. Topchef Jérome Banctel 
kreeg meteen twee Michelinster-
ren voor restaurant Le Gabriel,
waar je € 250 neertelt voor het 
degustatiemenu. Het tweede 
restaurant, La Pagode de Cos, 

met Indiaase, Vietnamese en an-
dere oosterse delicatessen, staat 
ook onder lediing van de topchef 
en biedt viergangenmenu’s voor 
€ 85. Ook de lunch is er zalig 
én zeer betaalbaar. Of ga voor 
een drankje en geniet van het 
glamoureuze terras op de patio, 
bij mooi weer. Lunch vanaf € 34. 

Warme dranken vanaf € 11. Ka-

mers vanaf € 750 voor 2 personen.

zelf gaan shoppen, dan kun je 
een verblijf met personal shop-
per boeken in de al even pres-
tigieuze Printemps Hauss-
mann. Fashion after work elke 

derde donderdag van de maand, 

vanaf 18u30. Fashion escape van 2 

nachten met ontbijt, transfer, per-

sonal shopper en vip-card in Prin-

temps Haussmann vanaf € 608

per persoon. Kamers vanaf € 380

voor 2 personen,

hotelducollectionneur.com
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VERBREUIL 
PARIS
LE NOUVEAU LUXE 
‘Discrete luxe’, daar pakt Ver-
breuil mee uit. Geen opzichtige 
merknaam, geen logo’s, geen it-
girls die de handtassen promo-
ten. De focus ligt op de essentie: 
hoogwaardig leer, puur vak-
manschap en een eeuwenoude 
know-how. Noem het gerust 
haute maroquinerie: tassen die 
net dat tikje luxueuzer, verfijn-
der, exclusiever zijn dan alle an-
dere. Werkt uitstekend in Parijs, 
maar het label is bezig de rest 
van de wereld te veroveren met 
z’n prachtige handtassen-kunst-
werkjes. PS: elke tas wordt in 
Frankrijk geproduceerd, en aan 
één tas werkt één mens, van A 
tot Z. Géén fabriekswerk, géén 
massaproductie. 
4 Rue Fleurus, Rive Gauche, 

Paris 6e, verbreuil.com

MERCI 
INSTAGRAM-PROOF
Eco meets boho bij Merci, de 
mooiste conceptstore ter we-
reld, wat ons betreft. Je kunt er 
heerlijk shoppen – alles: van kle-
ren over parfums tot tapijten –, 
fantastisch lunchen en uren 
snuisteren tussen de hebbedin-
gen, boeken, juweeltjes en ver-
borgen hoekjes. Merci is een 
icoon in Parijs: er is het kleine 
autootje, dat op de binnenkoer 
staat. Er zijn de Merci-bedel-
tjes die bij de kassa liggen en 
verkopen als zoete broodjes, 
en er is de ethische filosofie die 
achter élk product schuilgaat, 
waardoor je zonder schuldge-
voel je creditcard leeg shopt. 

Luxe multibrands, boho vintage of übercoole 

conceptstores: Parijs ís mode. Wij vertellen je 

waar je slaagt, van welke stijl je ook houdt.

Door ELS KEYMEULEN.

O la la, la 
MODE! 

Plus: Merci ontwerpt steeds 
va ker eigen items, van horloges 
tot tafellinnen. Topkwaliteit, 
en goeie prijzen. 111 Boulevard 

Baumarchais, merci-merci.com

THE BROKEN 
ARM
FASHIONISTA’S FAVORIET 
Drie vrienden – Anaïs Lafarge, 
Romain Joste en Guillaume 
Steinmetz – wilden iets doen 
met hun liefde voor mode. Ze 
startten samen conceptstore The 
Broken Arm, ofte 200 m2 über-
coole mode, accessoires, boeken, 
magazines en design objecten. 
Er is een café-restaurant waar 
de fashion incrowd komt lun-
chen, en er valt vaak een expo 
of mode-event mee te pikken. 
In de rekken: upcoming Frans 
label Jacquemus, Lemaire, Cal-
vin Klein en Vetements. 12 Rue 

Perrée, the-broken-arm.com

ROUJE
PARIS ONLINE
Je kent Jeanne Damas en haar 
Rouje ondertussen al, en dan 
weet je: Rouje ís Parijs. Bloemen-
jurken, espadrilles, strepentrui-
tjes, decolletés. Rouje.com is dé 
plek om te bezoeken als je niet 
tot in Parijs geraakt: je bent me-
teen in de sfeer. rouje.com 

Schoudertas ‘Mini La Gare 

Python’ van Verbreuil (€ 4.350).

THANX GOD 
I’M A VIP
LE VINTAGE, QUOI
Parijs is dé vintagestad bij uit-
stek, van met Chanel overladen 
luxetweedehandsshops tot de 
‘friperie’ vol vodden. De béste, 
dat is Thanx God I’m a VIP. 
Niks geen chaos van kleren, niks 
geen mottenbollengeur, maar 
mooie rekken vol op kleur gesor-
teerde kleren uit lang vervlogen 
tijden. Vintage Yves Saint Lau-
rent bijvoorbeeld, of een Ver-
sace-pantalon die vandaag weer 
in de mode is. Luxe van vroeger, 
wel tegen prijzen van nu, helaas. 
12 Rue de Lancry, thanxgod.com

MONTAIGNE 
MARKET
FASHION 
CHECKPOINT

Alle high-endmerken onder één, 
overzichtelijk dak: dat is Mon-
taigne Market. Het ‘fashion 
check point’, zo noemen ze zich-
zelf: ze selecteerden meer dan 
100 internationale luxemerken, 
van chic tot street en alles er-
tussenin. De multibrandboetiek 
bevindt zich in de allermooiste, 
en allerduurste winkelstraat van 
Parijs, de Avenue Montaigne. 
‘Een schandaal!’, zo zouden de 
luxe monobrandboetieks in de 
straat eerst geroepen hebben - 
maar ze stelden hun mening snel 
bij. Montaigne Market is een 
begrip, en je móét er een keer 
gaan shoppen om te zien wat er 
allemaal te krijg valt in de wereld 
van luxe en stijl. 25 Avenue Mon-

taigne,  montaignemarket.com
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Als je dan toch in Parijs bent, kun je je shoptocht 

net zo goed even onderbreken voor een schoon-

heidsbehandeling die niet van deze wereld is.

Door SOFIE ALBRECHT.

BEAUTY-
BOETIEKS  

deluxe

L’ATELIER  
DU SOURCIL
PERFECTIE ON THE GO
Perfectie zit ’m in de details,  
zeker bij de naturelle Parijse  
beautés. Voor mijn wenkbrau-
wen boek ik de Restructura-
tion-behandeling bij L’Atelier 
du Sourcil. Je moet op voor-
hand reserveren, maar met 30 
vestigingen in Parijs is er altijd 
wel eentje waar je snel terecht-
kunt. € 30, atelierdusourcil.com

THE NAIL 
KITCHEN
ECOCHIC
Door mijn gebrek aan geduld en 
precisie besteed ik graag mijn 
nagels uit aan een professio-
nele manicure. In de Marais, 
le quartier beauté, werkt The 
Nail Kitchen met Kure Ba-
zaar: goed, ecologisch én mooie 
kleuren. 52 Rue de Rivoli, 75004 

Parijs, thenailkitchen.fr

L’INSTITUT 
D’ARTOIS
HOME OF THE CELEBS
Het adres voor de gladste benen 
en meest smetteloze bikinili-
jnen in de Franse mode- en 
filmwereld. L’Institut d’Artois 
staat voor oldskool ontharingen 
volgens de regels van de kunst. 
Je zou het de anonieme, ouder-
wetse gevel niet aangeven dat 
celebrities als Sofia Coppola 
hier kind aan huis zijn. Ontha-

ring vanaf € 35, 38 bis Rue d’Ar-

tois, 75008 Parijs, reserveren via 

0033-537 622 20

DAVID MALLETT 
& CHRISTOPHE 
ROBIN
HAUTE COIFFURE
Parijs is de bakermat van de 
haute coiffure. Het is een 
fameuze hap uit je budget, maar 
je lokken onder handen laten 
nemen door de kappers van 
Catherine Deneuve of Audrey 
Tautou moet je echt eens laten 
doen. Een tip: David Mallett 
voor de snit, Christophe Robin 
voor de kleur. David Mallett: snit 

en brushing: € 280, 14 Rue Notre- 

Dame des Victoires, 75002 Paris, 

david-mallett.com. Christophe 

Robin: kleuring vanaf € 200, vanaf 

€ 350 bij the master himself, 16 Rue  

Bachaumont, bij Le Meurice, 228 

Rue de Rivoli, 75001 Parijs, 

christophe-robin.com. 

GUERLAIN- 
FLAGSHIP
MARMER EN BLADGOUD
Op de Champs-Elysées 68 vind 
je de flagship van Guerlain, naar 
verluidt de grootste beauty-
boetiek ter wereld. Je hebt er 
een prachtige spa, kunt er te-
recht voor een make-upsessie,  
parfumconsultatie, een sterren-
restaurant met gerechten en thee 
geïnspireerd op Guerlains par-
fumklassiekers en uiteraard álle 
Guerlain-producten. Alles in een 
somptueus decor van marmer en 
bladgoud. Op de eerste verdie-
ping vind je de speciale edities 
die je niet in de doorsneeparfu-
merie terugvindt. 68 Avenue des 

Champs-Élysées, 75008 Parijs, 

guerlain.com

LE SPA MY 
BLEND BY 
CLARINS 
UBERLUXE
Parijs heeft weinig spa’s met 
sauna, hamam en zwembad. 
Daar voor moet je naar Le Roy-
al Mon ceau, waar Philippe 
Starck het designerzwembad 
ontwierp. In de Clarins-spa kun 
je terecht voor behandelingen op 
maat. De prijzen zijn navenant, 
maar wanneer je een behandel-
ing boekt, heb je 2 uur toegang 
tot de spa. € 210 voor een dagje 

wellness, een gelaats- of lichaams-

verzorging heb je vanaf € 175 voor 

1 uur, 37 Avenue Hoche, 75008  

Parijs, leroyalmonceau.com
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EPICERIE 
GÉNÉRALE
PURE DELICATESSEN
Deze fantastische épicerie werd 
opgericht door drie vrienden en 
is een echt delicatessenparadijs. 
Hier koop je biologische kazen, 
natuurlijke wijnen en groenten 
van lokale kwekers. Voor de 
lunch worden er heerlijke sand-
wiches verkocht en versgeperste 
sapjes. Ook geschikt voor veggies 
of wie lactose- en glutenvrij eet.
43 Rue de Verneuil, facebook.

com/epiceriegenerale

GEZOND 
à la carte

Geen zin in copieuze diners en loodzware 

lunches? Ga voor overheerlijk healthfood 

en hou nog energie over voor al je geplande 

activiteiten.

 
Door EVELIEN RUTTEN.

YAFO
HELLO HUMMUS!

In deze frisse hummus-deli met 
hippe, betegelde tafeltjes, wor-
den fantastische gerechten geser-
veerd. De ene keer afgewerkt met 
rode biet, geroosterde hazelnoot 
en peterselie, de andere keer met 
geroosterde kip en koriander. 
Daarbij krijg je gepekelde kool en 
heerlijke, huisgemaakte harissa. 
Je drinkt er een rozenlimonade 
bij of kardemomkoffie. 96 Rue 

d’Ha, yafo-restaurant.com

CRAIE
BIO EN CO.

Craie is een urban épicerie, gra-
fisch vormgegeven, maar toch 
intiem van sfeer. Hier worden 
enkel biologische seizoenspro-
ducten verwerkt tot eenvoudige, 
smakelijke lunchgerechten: bij-
voorbeeld een salade van boe-
renkool, parmezaan en granaat-
appelpitjes of burrata met toma-
ten en tijm. 4 Rue de Damiette, 

facebook.com/craieparis

ABATTOIR 
VÉGÉTAL
VERRASSEND VEGAN
Een vegan coffeeshop/restau-
rant waar ze glutenvrij en biolo-
gisch koken: het lijkt erop dat die 
trend niet meteen zal verdwij-
nen. Bij het übercoole Abattoir 
Végétal staan er zowel warme 
als rawfoodgerechten op de 
kaart, zoals Thaise rijst met shii-
take en kokosmelk of raw cheese-
cake met spirulina. 61 Rue Ramey, 

facebook.com/abattoirvegetal

CAFÉ PIMPIN
SIMPLY PERFECT

Deze sympathieke coffeeshop, 
ingericht met witte tegels en 
veel hout, is een hotspot voor 
de locals. Voor de lunch worden 
fantastische salades en panini 
geserveerd. Daar drink je een 
koudgeperst sapje bij. In de late 
namiddag kun je aperitieven met 
hummus en paté. Het koppel dat 
deze plek uitbaat, volgde trou-
wens een professionele barista- 
opleiding: ook de koffie is hier 
dus uitstekend. 64 Rue Ramey, 

facebook.com/cafe-pimpin

CAFE PINSON
ALLES SUPER

De vrouw achter dit prachtig in-
gerichte healthfoodcafé schreef 
een bestseller over sapjes (Super-
jus). De codewoorden zijn super-
foods, veggie, bio, lactose- en glu-
tenvrij. Een typische lunch be-
staat hier uit hummus van linzen, 
ceviche van champignons met 
koriander en een quinoabowl met 
gepekelde radijzen, amandelen 
en geroosterde biet.
6 Rue du Forez, cafepinson.fr
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JONES
TUSSEN DE LOCALS
Jones is een café-restaurant 
zon der pretentie, maar met een 
ongelooflijk leuke vibe. In dit 
ruwe, gezellige decor zit je ge-
garandeerd tussen de locals. Je 
bestelt kleine gerechtjes om te 
delen, ook al is dat bij nader 
inzien érg moeilijk. Alles is 
met enorm veel zorg en preci-
sie klaar gemaakt: van gegrilde 
kwartel, briochebrood met pul-
led pork tot verrukkelijke ge-
karamelliseerde uien. Vergeet 
niet te reserveren.
43 Rue Godefroy Cavaignac, 

jonescaferestaurant.com

GASTRONOMIE 
voor spotprijzen

Voor deze restaurants hoef je geen jaar op voorhand te reserveren 

of je bankrekening te halveren. Hier kom je graag terug.

Door EVELIEN RUTTEN.

COMME 
CHEZ MAMAN
TYPISCH TRADITIONEEL
Wim Van Gorp is een van de 
meest getalenteerde Belgische 
chefs van zijn generatie. Waar-
om we hem niet kennen? Om-
dat hij door de groten der aarde 
uit België werd weggesnoept 
(o.a. door Alain Ducasse). Nu 
heeft hij zijn eigen, beschei-
den restaurant in Parijs, waar 
je grootmoeders keuken op 
een eigentijdse manier geser-
veerd krijgt. 5 Rue des Moines, 

comme-chez-maman.com

LE VERRE 
VOLÉ
O LA LA, LE VIN!
In dit wijnrestaurant kom je 
voor de uitzonderlijk goede 
natuurlijke wijnen. Het inte-
rieur is bric-à-brac met kleine 
tafeltjes, maar toch schuiven 
foodies hier aan voor het menu 
du jour: heerlijke klassiekers 
met hoog comfortfoodgehalte, 
zoals jambon persillé, mosselen 
in wijnsaus of goujons met tar-
taar. En dat allemaal voor een 
bijzonder schappelijke prijs. 
67 Rue de Lancry, leverrevole.fr

BOUILLON 
CHARTIER
INSTITUUT VAN DE SMAAK
In deze historische brasserie 
– een waar instituut – ben je 
welkom met het hele gezin. Het 
adembenemende art-deco-in-
terieur vormt het perfecte ka-
der voor de klassiekers die hier 
op tafel komen. Je geniet van 
een terrine de campagne, escar-
gots of confit de canard zonder 
bankroet te gaan. Kom liefst 
vroeg of laat, want er worden 
geen reservaties aangenomen. 
7 Rue du Faboug Montmartre, 

bouillon-chartier.com

GARE AU 
GORILLE
SIMPELWEG GENIAAL
Het allermoeilijkse restaurant 
om binnen te geraken in Parijs, 
is Septime: die mysterieuze 
tempel van hedendaagse gastro-
nomie. Gelukkig kun je ook naar 
het veel bescheidener Gare au 
Gorille, waar twee ex-koks van 
Septime hun eigen magie bren-
gen. In deze bistro werken ze 
enkel met de beste ingrediën-
ten, die op eenvoudige, maar 
geniale wijze bereid worden. 68 

Rue des Dames, gareaugorille.fr
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CAFÉ 
LA PERLE
ALTIJD AMBIANCE
John Galliano zul je er niet meer 
tegenkomen. Het is hier dat hij 
in 2011 de antisemitische tirade 
afstak die hem zijn job bij Dior 
zou kosten. Maar alle andere 
branché Parisiens staan hier 
’s avonds nog steeds tot op het 
voetpad te roken en te drinken. 
Altijd ambiance dus, al is dit café 
ook overdag perfect voor een 
koffie of een lekker brasserie-ge-
rechtje. 78 Rue Vieille du Temple, 

cafelaperle.com

Omdat je van al dat citytrippen weleens grote 

dorst zou kunnen krijgen: dit zijn veruit de fijnste 

plekken voor un vin rouge of un petit café.

Door NATHALIE BALSING.

À VOTRE 
santé!

LITTLE 
RED DOOR
EÉN VAN DE BESTE 
TER WERELD
Als je weet dat Little Red Door 
de eerste Franse bar is die je te-
genkomt op de lijst ‘50 best bars in 
the world’ weet je meteen ook dat 
je in deze kleine speakeasy geen 
gewone cocktails mag verwach-
ten. De creativiteit van barman 
Remy Savage en zijn collega’s is 
nog groter dan hun vriendelijk-
heid en enthousiasme (en dat wil 
wat zeggen). En dan hebben we 
het nog niet over de fan-tas-tisch 
comfortabele zeteltjes gehad... 
60 Rue Charlot, lrdparis.com

LE PERCHOIR
VERWARMD TERRAS
Le Perchoir, de rooftopbar op 
het dak van warenhuis BHV in 
de Marais, hult zich deze win-
ter in een Scandinavisch jasje. 
Kerstbomen en dierenvellen 
vormen het verwarmde ter-
ras om tot de perfecte plek om 
tussen het shoppen door even 
op adem te komen bij een glüh-
wein of warme chocolademelk. 
33 Rue de la Verrerie, 

leperchoir.tv

gezongen met Franse chansons. 
Veel Franser dan hier wordt 
het dus niet... 15 Avenue Hoche, 

club13.fr

OENOPARIS
PROEVEN MET PROUST
Wijndegustaties en -cursussen 
vind je zowat overal in Parijs. Bij 
Oenoparis zit je zeker goed, of 
je nu voor grands crus of voor de 
kaas-en-wijnharmonie gaat. Wie 
vooral een voorraad wil inslaan, 
zit goed bij Les Caves Augé. Die 
kelder dateert al uit 1850, zelfs 
Proust kocht er zijn wijn. Het de-
cor is trouwens nauwelijks ver-
anderd sindsdien. Tussen dui-
zenden flessen geven de cavistes 
je info over druivensoorten en 
wijnkastelen, en over hun ruime 
selectie biowijnen. Initiaties wijn-

proeven vanaf € 35, met walking 

dinner vanaf € 79, oenoparis.com

CLUB 13
CHANSONS KARAOKE
Chaplin, Coppola, Scorsese: de 
comfy zetels in de privéprojec-
tiezaal van de mythische Fran-
se regisseur Claude Lelouch 
hebben al menig filmicoon zien 
voorbijkomen. Sinds vorig jaar is 
de zaal ook open voor het grote 
publiek, en is er een restaurant 
naast gekomen, ingericht door 
de bekende Parijse interieurar-
chitecte Sarah Lavoine, én een 
pianobar waar elke donder-, 
vrij- en zaterdag karaoke wordt 

CAFÉ 
DE FLORE
FASHIONISTA’S SPOTTEN
Het woord wordt vaak gratuit 
gebruikt, maar iconisch is echt 
wel op z’n plaats als we het over 
Café de Flore hebben. Al sinds 
1880 is het dé verzamelplek voor 
kunstenaars en schrijvers: Sar-
tre, Picasso, Hemingway, ze 
hebben er allemaal hun broek 
versleten in het prachtige art-de-
co-interieur, waaraan sinds de 
Tweede Wereldoorlog zo goed 
als niets is  veranderd. Ook van-
daag blijft dit één van de hotspots 
van de lichtstad, zeker tijdens 
Fashion Week, wanneer je er 
echt de ene na de andere beken-
de fashionista ziet binnenlopen. 
172 Boulevard Saint- Germain, 

cafedeflore.fr
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LA MAISON 
PLISSON
EPICERIE CHIC
Wat Dean & DeLuca is voor 
New York, is La Maison Plisson 
voor Parijs: een luxueuze food-
store waar hipsters zich verdrin-
gen voor de perfecte Instagram-
foto. Na een succesvolle carrière 
in de mode opende Delphine 
Plisson deze ‘épicerie chic’ in 
2015. Het prachtig uitgestal-
de aanbod fruit, groenten, wij-
nen, charcuterie, delicatessen is  
– uiteraard – hoofdzakelijk Frans. 
Je kunt er ook iets eten, binnen 
of op het voor de winkel gele-
gen terras. De opening van een 
tweede vestiging staat gepland 
voor mei 2018. 93 Boulevard  

Beaumarchais, 75003 Parijs, 

lamaisonplisson.com

Alsof je smaakpapillen in de brasseries, bistro’s en 

restaurants nog niet genoeg verwend worden, telt 

de lichtstad ook veel plekken om lekkers te kopen.
 

Door NATHALIE BALSING.

FOODIES 
shoppen 
HIER

BORIS LUMÉ
KLEIN, MAAR FIJN
In een als monument erkend 
belle époque interieur bij Mont-
martre (veel Franser dan dit 
wordt het niet) vind je het fan-
tastische bakkerswinkeltje van 
Boris Lumé en zijn Japanse 
echtgenote Mihona. Het aanbod 
is net als het winkeltje zelf: klein 
maar verfijnd, met de perfectie 
benaderende taartjes, croissants, 
brioches en pains au chocolat.  
48 Rue Caulaincourt, 75018 Parijs.

LA  
MANUFACTURE  
DE CHOCOLAT
SMELT IN DE MOND

De zoete geur van chocolade 
komt je tegemoet wanneer je 
de kleine binnenplaats achter in 
de Rue de la Roquette betreedt. 
Het is hier dat de Franse topchef 
Alain Ducasse z’n kinderdroom 
waarmaakte: een eigen chocola-
terie. Door de grote ramen van 
een gerenoveerd fabrieksge-
bouw zie je met eigen ogen hoe 
alles huisgemaakt wordt, van  
cacaoboon tot de perfecte cho-
colade praline. 40 Rue de la  

Roquette, 75011 Parijs, 

lechocolat-alainducasse.com

FROMAGERIE 
GRIFFON
MET DE K VAN KWALITEIT
Met meer dan 350 Franse kaas-
soorten (en ontelbare varian-
ten), is het soms moeilijk kiezen. 
Claire Griffon helpt je graag in 
haar luxueuze boetiek tussen de 
Eiffeltoren en Les Invalides. 
Naast de 200 kazen die ze per-
soonlijk afrijpt in twee kelders, 
stelt Claire er ook eigen creaties 
voor, zoals ‘Le Damier Rose’, een 
combinatie van roquefort en ‘bis-
cuit rose de Reims’ (een knipoog 
naar Claires geboortestreek). 23 

bis Avenue de la Motte- Picquet, 

75007 Parijs.

MARCHÉ  
DES ENFANTS 
ROUGES
VERSER DAN VERS
Om je dagelijkse boodschappen 
te doen, zijn er betere plekken 
in Parijs, maar het is heerlijk om 
een biosalade, een rijkelijk gegar-
neerde couscous of wat antipasti 
te kopen bij een van de marktkra-
mers, en je dan te installeren aan 
een van de tafeltjes aan de ingan-
gen van dit charmante overdek-
te marktje. Je kunt niet reserve-
ren, dus zorg dat je op tijd bent.  
39 Rue de Bretagne, 75003 Parijs,  

marchedesenfantsrougesfr.com

CYRIL LIGNAC
PATISSERIE  
HORS CATÉGORIE
De roze macarons, frisse ci-
troentaartjes en fragiele mille-
feuille-gebakjes van sterrenchef  
Cyril Lignac staan bekend als 
hors catégorie in de wereld van 
de patisserie. Kies er eentje in 
een van de vijf patisserieën die 
hij samen met de jonge chef- 
patissier Benoit Couvrand 
uitbaat, en geniet ervan bij een 
café crème op een nabijgelegen 
terras. Verschillende locaties in 

Parijs, zie cyrillignac.fr

L’ECLAIR  
DE GÉNIE
MAGISCHE MAKE-OVER
Is het kunst, of een eclair? Die 
vraag overvalt je wanneer je 
de creaties in de koeltoog van 
L’Eclair de Génie staat te be-
wonderen. Na het succes van 
de cupcake en de macaron vond 
Christophe Adamas het hoog 
tijd om de klassieke eclair een 
make-over te geven, en met suc-
ces: de kleurrijke meesterwerk-
jes zijn bijna te mooi om op te 
eten. Verschillende locaties in 

Parijs, zie leclairdegenie.com
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Zelfs als het weer niet meezit, hoef je je geen 

seconde te vervelen. Pik een expootje mee, 

altijd in een even prachtig als kunstzinnig decor.

Door ANNELIES VANBELLE.

CITY 
of culture 

RUSSISCHE 
AVANT-GARDE
WIE VAN DE DRIE?
Centre Pompidou brengt werk 
van drie Russische schilders sa-
men. Begin 20ste eeuw zochten 
ze aan de Volkskunstschool in 
Vitebsk naar nieuwe vormen, 
ver weg van de voormalige 
aristocratische schilderkunst. 
Chagall was meer traditioneel, 
Malevich radicaal en Lissitzky 
zat ertussenin. Chagall, Lissitzky, 

Malevich: Russische avant-garde 

in Vitebsk (1918-1922), Centre 

Pompidou, 28 maart tot 16 juli, 

centrepompidou.fr

BEING 
MODERN
NEW YORK IN PARIJS
In het spectaculaire gebouw 
van de Fondation Louis Vuit-
ton, ontworpen door architect 
Frank Gehry, zijn 200 werken 
uit het New Yorkse Museum 
of Modern Art geland. De lijst 
artiesten is indrukwekkend: van 
Mondriaan tot Magritte, van 
Hopper tot Warhol. Minimalis-
me, expressionisme en pop-art: 
ze krijgen allemaal een plek 
in deze unieke inkijk in de 
MoMA-collectie. Being Modern, 

MoMA à Paris, Fondation Louis 

Vuitton, tot 5 maart, 

fondationlouisvuitton.fr

MICHAEL 
JACKSON
ODE AAN HET ICOON
Bijna tien jaar geleden stierf 
The King of Pop, en dat is voor 
het Grand Palais een ideale aan-
leiding voor een uitgebreide 
expo over Michael Jackson. Een 
chronologisch overzicht van het 
prille begin met The Jackson 5 
tot zijn postume status nu. Een 
muzikaal oeuvre dat onsterfelijk 
is en nog steeds velen beïnvloedt.
Michael Jackson. Icône de l’art 

contemporain, Grand Palais, 23 

november 2018 tot 17 februari 

2019, grandpalais.fr

MARGIELA/
GALLIERA
MISTER MYSTERY
Martin Margiela was de eerste 
Belg van zijn generatie die een 
eigen modehuis startte in Parijs. 
Reden genoeg dus om hem in het 
Parijse museum van de mode in 
de kijker te zetten met een grote 
overzichtsexpo. Zijn geniale ont-
werpen krijgen alle aandacht, de 
mysterieuze ontwerper blijft 
zoals steeds anoniem. Margiela/

Galliera, 1989-2009, Palais Gal-

liera, 3 maart tot 15 juli,

palaisgalliera.paris.fr

BIJOUX
D’ARTISTES
OUT OF THEIR BOX
Het Musée des Arts Décora-
tifs huisvest een ruimte collectie 
juwelen, ontworpen door kun-
stenaars. Van Picasso tot Jeff 
Koons, allemaal hebben ze zich 
gewaagd aan toegepaste kunst.  
De Calder à Koons, bijoux d’artistes, 

Musée des Arts Décoratifs, 7 maart 

tot 1 juli, lesartsdecoratifs.fr

FREEING 
ARCHITECTURE
LICHT & PUUR
De jonge Japanse architect 
Junya Ishigami maakt sinds de 
Architectuurbiënnale van Vene-
tië in 2008 grote indruk op zijn 
vakgenoten en architectuurken-
ners. Hij haalt zijn inspiratie uit 
de natuur, en daardoor zinderen 
zijn poëtische ontwerpen van 
licht, lucht en transparantie. Ge-
niet op deze expo mee van zijn 
zoektocht naar het pure. Junya 

Ishigami  – Freeing architecture, 

Fondation Cartier, 25 maart tot 10 

juni, fondationcartier.com
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Naast vaste waarden als Merci en Le Bon Marché 

valt er voor een designliefhebber nog veel ander 

moois te ontdekken in de lichtstad.

Door NATHALIE BALSING.

DESIGN  
als souvenir

MUSÉE DES 
ARTS DÉCORA-
TIFS – DE SHOP
UIT DE KUNST
Het aanbod papierwaren, kunst-  
 en natuurboeken in deze mu-
seumshop is subliem, net als de 
selectie – vooral Franse – toe-
gepaste kunst. Daarnaast houdt 
de boetiek wisselende expo’s 
rond kunstenaars/designers in 
de vitrines van de Rue de Rivoli. 
Daarin komen alle deco ratieve 
kunsten aan bod, van keramiek 
van Laurence Brabant tot de ju-
welen van Sébastien Monfort. 
107 Rue de Rivoli, 

lesartsdecoratifs.fr

LAVRUT
IEDEREEN ARTIEST
Een heerlijke plek voor papier-
waren en kunstenaarsbenodigd-
heden. De geur van verf en lijm 
komt je tegemoet zodra je hier 
over de drempel stapt. Je vindt 
hier mooie notitieboekjes, verf-
dozen en potloden. De winkel 
ligt in de Passage Choiseul, 
een van de vele mooie overdek-
te winkelgalerieën in het twee-
de arrondissement. 52 Passage 

Choiseul, lavrut.com

CMO
(S)TOF!
Een must go voor liefhebbers 
van mooie stoffen. Deze boe-
tiek is namelijk gespecialiseerd 
in textiel, bekledingsmateriaal 
en kussens gemaakt van manil-
lahennep, waterhyacint, ananas 
of vetiverwortels. Een hele nieu-
we wereld om te ontdekken. 
5 Rue Chabanais, cmoparis.com

BLOEMIST 
STÉPHANE 
CHAPELLE
FLEURISTE EXCEPTIONNEL
Stéphane Chapelle werkt voor 
de grootste namen uit de mode-
wereld – Chanel, Nina Ricci... - 
maar zijn winkel bezoeken vlak 
bij het Palais Royal is ook al één 
groot feest, met een zee van bloe-
men tegen een achtergrond van 
bladgouden muren en de zwar-
te keien op de vloer. 29 Rue de  

Richelieu, stephane-chapelle.fr

ASTIER DE 
VILLATTE
KERAMIEK DELUXE
Elk stuk keramiek van Astier 
de Villatte wordt in Parijs met 
de hand gemaakt door wat het 
grootste team keramisten van 
Parijs moet zijn. In hun bekende  
chique, sobere stijl mengen ze 
oude stempeltechnieken met mo-
derne invloeden waarvoor ze hun 
inspiratie halen uit alle hoeken 
van de wereld. Daarnaast vind je 
hier ook papierwaren, glas werk 
en geurkaarsen. 173 Rue Saint  

Honoré, astierdevillatte.com

MAISON  
DEYROLLE
ALLEMAAL (OPGEZETTE) 
BEESTJES
In 1831 opende Jean-Baptiste 
Deyrolle, een bekend entomo-
loog, z’n maison, dat sindsdien 
is uitgegroeid tot een begrip in 
de wereld van de taxidermie. De 
plek is zo geliefd bij wetenschap-
pers en kunstenaars dat toen een 
groot deel van de collectie werd 
vernield door een brand in 2008 
heel wat onder hen (Jan Fabre, 
Bettina Rheims...) spontaan 
hebben bijgedragen aan de reno-
vatie. Ondertussen is de plek in al 
z’n glorie hersteld, en kun je je er 
opnieuw komen vergapen aan de 
wanden vol insecten en schelpen 
en aan de opgezette vogels, ze-
bra’s, leeuwen en struisvogels.
46, Rue du Bac, deyrolle.com
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CRUISEN 
IN EEN DEUX-
CHEVAUX
Aan je hotel staat je chauffeur 
je op te wachten. Hij houdt 
het portier voor je open en je 
stapt in een Citroën DS of een 
deux-chevaux, jij kiest. Daar-
mee zoef je door de mooiste win-
kelstraten, of je laat je afzetten 
bij het Café Les Deux Magots 
van Amélie Poulain. (Me-
teen besef je waarom de lage- 
emissiezone is ingevoerd, maar 

SURPRISE, 
dit kan 

hier ook!
De Eiffeltoren beklommen, gevaren op de Seine, 

geshopt op de Champs-Elysées? Dan ben je toe 

aan deze onverwachte ervaringen in de lichtstad.

Door EVY VAN ELSACKER.

geen nood: ze hebben zelfs een 
elektrische deux-chevaux.)
Vanaf € 60 p.p., 4roues-sous- 

1parapluie.com. Boek voordelig 

in combi met je hotelverbljf op 

tui.be of in een TUI-shop.

ARTISTIEK 
NA AKT
Zeker rond valentijn een topidee: 
cabaret! Ga je voor de Doriss 
Girls in de Moulin Rouge, ver-
eeuwigd door Toulouse-Lau-

trec? Of voor het moderne 
spektakel bedacht door Franco 
Dragone van Cirque du Soleil 
in Le Lido? Artistiek naakt en 
humoristische elegantie zie je in 
de Crazy Horse, de authentieke 
French cancan bewonder je dan 
weer in Le Paradis Latin, een 
zaal ontworpen door Eiffel.
Vanaf € 75 voor champagne 

plus show, paradislatin.com. 

Boek voordelig in combi met 

je hotelverbljf op tui.be of in 

een TUI-shop.

JULES VERNE 
ACHTERNA
Op 1 mei 2018 heropent een 
van de oudste pretparken ter 
wereld, de Jardin d’Acclima-
tation aan de rand van Parijs, 
na een renovatie van een slordi-
ge 60 miljoen euro. De 18 gloed-
nieuwe attracties met stoom -
machines en vliegtuigjes voe-
ren je mee naar de wereld van 
Jules Verne. Ook de architec-
tuur met  brons en stalen bal-
ken is geïnspireerd op de 19de 
eeuw, in Gustave Eiffel-stijl. 
Bezoek ook het hypermoder-
ne museum Fondation Louis 
Vuitton ernaast en krijg gratis 
toegang. jardindacclimatation.

fr, fondationlouisvuitton.fr

APARTE 
EETERVARING
Lekkerbekken komen aan hun 
trekken met de app VizEat. In 
een paar klikken vind je de food 
experience die jij zoekt. Samen 
naar de markt, koken en/of sa-
men aan tafel, Parijse foodies 
verklappen je al hun geheimen!
VizEat, gratis in de Apple app-

store en op Google Play

DROOG ALS 
HET REGENT
Slecht weer? Dan zit je goed in 
de 20 overdekte galerieën die 
Parijs rijk is. De Galerie Vivi-
enne uit 1823 is de mooiste en 
chicste. Je vindt er luxeboetieks 
(onder meer van Jean Paul 
Gaultier), elegante restaurants, 
prachtige architectuur en een 
bruisende sfeer.
galerie-vivienne.com
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BRUNCH 
TROPICAL
Een relaxte zondagse brunch, 
meer Parisien dan dat wordt het 
niet. Pure feel good: de exotische 
sfeer in Le Comptoir Général, 
een kruising tussen restaurant, 
bar en cultureel centrum. Elke 
zaal lijkt wel weggelopen uit een 
stripverhaal, alsof je Kuifje in 
Afrika binnenstapt. Elke ruim-
te is anders ingericht: een klas-
lokaal uit de jaren 50, een re-
trofotostudio waar je je portret 
tegen een Afrikaans decor laat 
maken. Er is ook een grote bin-
nentuin met tropische planten, 
een bibliotheek en rommel-
markt. Een echte bazaar, ideaal 
voor de zondagse brunch. 
lecomptoirgeneral.com 

9 HA 
BROCANTE
Brocantefans halen hun hart op 
in de wijk Saint-Ouen. Je bent 
makkelijk een hele dag zoet op 
de enorme markt daar: vinta-
ge in sixties en seventies stijl, 
Louis XVI-antiek en kunst-
voorwerpen, het is er allemaal. 
Een stad op zichzelf, met stra-
ten, steegjes, 2000 marktkra-
mers en maar liefst 9 ha snuis-
terplezier. Elk weekend open, 

marcheauxpuces-saintouen.com

Meer groene oases, verticale tui-
nen en groendaken ontdek je op 
zondagochtend tijdens een tour 
met Sustainable Visit. paris.fr/

rivesdeseine, sustainablvisit.com

DE ZOETSTE 
ROUTE
Foodtours à volonté in Parijs. 
Een van de origineelste is de 
patisserietour door de wijk 
Saint-Germain, langs chocola-
tiers en patissiers. Wil je liever op 
eigen houtje gaan proeven, loop 
dan binnen bij Ladurée voor 
de authentieke macarons, en bij 
Pierre Hermé voor de inven-
tieve versies met bijvoorbeeld 
chocolade en foie gras of aardbei 
en wasabi. Elk jaar op 20 maart 
is het trouwens Macarondag en 
krijg je een gratis exemplaar. Zelf 
macarons leren maken kan ook, 
bij Cook’n With Class, een klein 
kookschooltje in Montmartre. 
Je kunt er ook de nieuwste rage 
leren maken: minisoesjes.
originalfoodtours.com, 

cooknwithclass.com

SUIVEZ AMÉLIE 
POULAIN
Montmartre is weer helemaal 
hot, maar blijft toch lekker retro 
van sfeer. Die snuif je meteen als 
je uitstapt aan metrohalte Blan-
che en belandt in de wereld van 
Le Fabuleux Destin d’Amélie Pou-
lain. Je loopt in de Rue Lepic 
langs de winkels uit de film, en 
Café Les Deux Magots waar 
Amélie werkte. Via de trappen 
of het trammetje ga je omhoog 
naar de heuvel met de basiliek. 
De Rue Sain-Vincent herken 
je ook, net als Amelies metro 
Lamarck-Caulaincourt rich-
ting Gare de l’Est. Daar ben 
je vlak bij haar favoriete wijk 
Canal Saint-Martin en het 
Hôtel du Nord. setinparis.com, 

france-hotel- guide.com

OP DE 
GASTROBUS
Na de bistronomie is er nu ook 
de bustronomie! Je springt op 
een dubbeldekker die door Pa-
rijs rijdt en onderweg krijg je ty-
pisch Frans lekkers geserveerd. 
Dit rijdende restaurant heeft een 
panoramisch dak, dus ontdek je 
in 2u30 ook nog eens de voor-
naamste Parijse monumenten.
Bustour met viergangenmenu 

vanaf € 65, bustronome.com

SPORTEN 
LANGS DE 
SEINE
Een sportief en gezond weekend 
in Parijs, ook dat kan. Op de Rive 
Gauche kun je al langer kuieren 
en sporten tussen het Musée 
d’Orsay en de Pont de l’Alma. 
Ook daar pal tegenover, van de 
Eiffeltoren tot de Bastille is het 
asfalt omgetoverd tot een auto-
vrije oase met leuke zomerbars 
zoals Scilicet. Samen vormen 
de groene zones op de beide 
oevers nu het park Rives de 
Seine, goed voor 10 ha. Je kunt 
makkelijk langs de oevers en 
via de bruggen wandelen naar 
de mooiste monumenten van 
Parijs. Jog langs de Seine, speel 
een partijtje petanque of laad 
al trappend je smartphone op. 

JE PARLE BIEN
Een babbeltje slaan met locals 
kan elke woensdagavond met 
Tripmeeters in de gezellige bar 
Le Village. Zonder schaamrood 
op de wangen kun je daar je 
Frans oefenen met Parijzenaars 
die je graag tips geven. Boven-
dien geniet je van korting op je 
drankjes. tripmeeters.com, face-

book.com/ levillage

DE GROTEN 
GROETEN
Een begraafplaats bezoeken 
klinkt luguber, maar in Parijs 
wordt het een feest. Fans ver-
zamelen nog steeds op Père 
Lachaise rond de graven van 
Chopin, Balzac en Oscar Wilde 
maar ook Jim Morrison, Maria 
Callas en Edith Piaf. Voor Serge 
Gainsbourg, Sartre en Baudelaire 
moet je op Montparnasse zijn.
paris.fr/cimetieres
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CLAUDIE 
PIERLOT
TRÈS PREPPY
‘For the women of Paris’: daar 
deed designer Claudie (wat een 
prachtige meisjesnaam!) het alle-
maal voor. Ze startte in 1984; het 
succes was er meteen, zowel in 
Parijs als ver daarbuiten. Code-
woorden: vrouwelijk met prep-
py twist, understated, en altijd 
elegant. Ofte: grijze plooirokjes, 
strikblouses, een plat mannen-
schoentje. Beeldig. Louizalaan 

64, Brussel, claudiepierlot.com

Geen tijd om op de Thalys te springen?

Geen nood, ook bij ons vind je boetieks met

Franse flair. Pour vous, près de chez nous.

Door ELS KEYMEULEN. 

PARIS, 
maar dan 

bij ons

BA&SH
ROMANTIQUE
Het merk voor happy moments, 
zo kun je Ba&sh omschrijven. 
Veel kleur, bloemenprints, een 
straffe mix van materialen en 
als rode draad, die typisch Fran-
se romantiek: een strikje, een 
hartje, een subtiel decolleté. o.a. 

Schuttershofstraat 47, Antwer-

pen, ba-sh.com

ZADIG 
& VOLTAIRE
ROCK CHIC
Wie is geen fan van Z&V? Het 
Franse label met aan het hoofd 
de érg coole Cecilia Bönström 
is onnavolgbaar in jeans, zijde-
zacht kasjmier breigoed en le-
ren jasjes. Altijd draagbaar, al-
tijd een knipoog naar de rock-’n- 
rollscene en nooit gedateerd. 

IRO
STREETWISE
Mix een vleugje Isabel Marant 
met een dosis street credibili-
ty, en gooi er een zwoel Parijs 
sausje overheen: dát is Iro zo’n 
beetje. Het Franse label opende 
zopas een énorme flagshipstore 
in Antwerpen, op de plek waar 
voorheen Gucci zat: dat verzacht 
de pijn enigszins. Verwacht flink 
wat on-trend stukken, van asym-
metrisch gesneden denim tot 
oversized puffers. Voor de cool 
girls. Huidevettersstraat 51, Ant-

werpen, iroparis.com

GERARD
DAREL
CLASSIC WITH A TWIST

Af en toe heeft een vrouw nood 
aan klassiekers, die altijd mooi 
zijn, nooit vervelen, en elke outfit 
een upgrade bezorgen. Gerard 
Darel is érg goed in het spannend 
uitvoeren van die klassiekers: 
een trenchcoat die nét dat tikje 
losser valt; een tijgerprint man-
telpakje dat het midden houdt 

LACOSTE
SPORTY CHIC

Het merk-met-de-krokodil is 
stevig geëvolueerd: naast de 
obligate polotruitjes, hangt er 
flink wat fashion forward-mo-
de in de rekken. Geruite bom-
bers, strepenjurkjes, oversized 
sweaters met Lacoste-logo: de 
sportswear-meets-chic-adepten 
vinden hier wat ze zoeken.
Huidevettersstraat 27, 

Antwerpen, lacostebelgie.be

A.P.C.
MINIMALIST

‘Atelier de Production et de Créa-
tion’; zo noemde Jean Touitou 
zijn minimalistische label. Geen 
logo’s, geen gillende kenmerken, 
maar ingetogen luxe, vakman-
schap en een oog voor tijdloze 
trends. Hier shop je de basis van 
je garderobe bij elkaar: de zo-
merse espadrille, een blouse met 
peterpankraagje, een donker-
blauwe caban. Lombardenvest 

12, Antwerpen, apc.fr

tussen een mannenpak en een 
pyjama; een little black dress met 
ontdeugend doorkijk-decolleté. 
Classic with a twist, zo hebben 
wij het graag. o.a. in Brugge, 

Brussel, Antwerpen en Knokke, 

gerarddarel.com

Iconique, quoi. o.a. Louizalaan 80, 

Brussel, zadig-et-voltaire.com
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Een gonzende brasserie met heerlijke klassiekers 

op de kaart, daarvoor hoef je niet naar Parijs. Ook 

bij ons kom je helemaal in die sfeer.

Door EVELIEN RUTTEN.

Bon appétit, 
comme à 
PARIS

BRASSERIE 
DU PARC
BELGIËS BESTE
Dit pand (hotel én restaurant) in 
schitterende art-decostijl heeft 
een roemrijke geschiedenis. Van 
de glasramen, de verlichting, de 
tegelvloer, de spiegels tot de pla-
fonds: je eet hier in een van de 
mooiste decors van België. De 
koffie wordt - voor wie wenst - 
nog geserveerd in zilveren filter-
kopjes en op de kaart staan echte 
noordzeeklassiekers, zoals gar-
naalkroketten en zeetong.
Marie-Joséplein 3, Oostende, 

brasserieduparc.be

BELGA QUEEN
COCKTAILS EN OESTERS
Zowel in Brussel als in Gent kun 
je naar Belga Queen, één van de 
mooiste en grootste restaurants 
van ons land. In Brussel geniet 
je van een verbluffend lichte 
architectuur met majestueuze 
lichtkoepels, waarin geschiede-
nis en eigentijds comfort elkaar 
ontmoeten. In Gent kom je te-
recht in een 18de-eeuws gebouw 
waar de architect eveneens een 
ruimte creëerde die de typische, 
hectische brasserie-ervaring 
wat luchtiger maakt. Je start je 
bezoek bij de aantrekkelijke oes-
terbar, drinkt een cocktail aan de 
bar of neemt meteen plaats aan 

een tafeltje om te genieten van 
de Belgische klassiekers die hier 
op de kaart staan. Wolvengracht 

32, Brussel of Graslei 10, Gent, 

belgaqueen.be

PAK HUIS
EIGEN KWEEK
Bij het Pakhuis kom je terecht in 
een adembenemend, industrieel, 
maar gezellig decor. De mooie 
mezzanine en stijlvolle koepel 
geven het pand historische al-
lure. Wie kip, parelhoen, lam of 
varkensvlees bestelt, is trouwens 
verzekerd van topkwaliteit, want 
de beestjes komen van hun eigen 
boerderij in de Bressestreek. Da-
gelijks zijn er ook verse oesters, 
die je uiteraard degusteert met 
een glaasje champagne.
Schuurkensstraat 4, Gent, 

pakhuis.be

GREEN WICH 
CAFÉ
ODE AAN DE CLASSICS
Deze prachtige art-nouveaubras-
serie met vitrineachtige façade 
met gekruld ijzerwerk en mooie 
glas-in-loodkoepel achteraan 
bestaat al sinds 1916. Dit was het 
schaakcafé van René Magritte. 
Op de kaart staan Belgisch-Fran-
se klassiekers zoals steak tartaar, 
terrine van foie gras en natuurlijk 
ook tarte tatin. Kartuizerstraat 7, 

Brussel, greenwich-cafe.be

DEN ARTIST
UIT DE KUNST
Een van de leukste activiteiten 
in Parijs, is mensen kijken van op 
een terrasje. In Antwerpen doen 
we dat het liefst bij Den Artist, 
een bistro met grote spiegels in 
het houten interieur en vergeel-
de foto’s aan de muur. Je begint 
er je dag met een croissant en es-
presso, of eet er later op de dag 
een steak frites bearnaise met 
uitzicht op het Museum voor 
Schone Kunsten. Intussen kun 
je de vele BV’s spotten die hier 
om de hoek wonen.
Museumstraat 45, Antwerpen, 

brasseriedenartist.be


