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HET DICHTSTE VER
Voor u er erg in hebt, bent u er al: zo dichtbij ligt Parijs, de vierde en 
voorlaatste bestemming van de Mercedes-Benz & Trends Style City 
Guide. U kunt het niet meer tellen, zo dikwijls bent u er al geweest 
– zo dikwijls dat u er zich op bekend terrein waant. Het dichtste ver, 
het verste dicht: wellicht bestaan er weinig steden waarin u zich zo 
thuis voelt als in Parijs.

Aan de Parijzenaar zal het anders niet liggen. Die blijft hardnekkig 
zijn best doen om gehaat te worden. Dostojevski schreef het al, na 
een bezoek aan Parijs in 1862: “Er loopt op Gods aardbodem geen 
vervelender mens rond. Burgerlijk in de slechtste zin van het woord, 
bekrompen, kleinzielig en plat. Een behoorlijk mens kan slechts wal-
ging voelen voor de in het oog lopende banaliteit van hun geijkte 
charme, losheid en vrolijkheid.”

Maar – zoals lelijke dingen zó foeilelijk kunnen zijn dat ze mooi wor-
den, zo oefent de gemiddelde onvriendelijkheid van de Parijzenaar 
onmiskenbaar een onweerstaanbare charme uit. Het hoort bij Parijs, 
en het belet alvast niet dat de Franse hoofdstad meer dan dertig 
miljoen toeristen per jaar trekt.

U bent hier voor business, dus die meute van reizigers wilt u liever 
ontwijken. Het meest bezochte museum ter wereld (Louvre, meer dan 
9 miljoen bezoekers per jaar) en het meest bezochte betalende mo-
nument ter wereld (Eiffeltoren, meer dan 7 miljoen beklimmers per 
jaar) laat u vanzelfsprekend links liggen. 

Maar als u denkt dat u Parijs kent als uw handpalm, denk dan op-
nieuw! Ici Paris, op een heel andere manier. Wedden dat we u met 
deze Mercedes-Benz & Trends Style City Guide nog enkele keren 
behoorlijk kunnen verrassen? 

CITY GUIDE
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CULTUUR
FONDATION 
LOUIS VUITTON
In dit zoveelste museum van 
architect Frank Gehry heb-
ben ze net wat u zoekt. De 
zogenaamde micro-bezoeken 
zijn perfect op maat van de 
businessman met weinig tijd 
gesneden. Elk uur kunt u op 
elke verdieping kiezen voor 
een kort begeleid snelbezoek 
van 15 minuten – waarvoor 
u niet hoeft te reserveren. 
Maar alleen al de buitenkant 
van dit museum is uw bezoek 
waard. 
8 Avenue du Mahatma 
Gandhi, 75116 Parijs, 
www.fondationlouisvuitton.fr
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APERO & MUSIC & CLUB
 LE CRAZY HORSE

In Parijs bent u toch ook altijd 
voor de show. De Moulin Rouge 

is de klassieker onder de  
klassiekers. Dan liever Le Crazy 
Horse: net dat tikkeltje minder 

toeristisch. Onder andere  
Dita Von Teese zette hier haar 

beste beentje voor.  
Wij proberen altijd even in  

de coulissen te kijken. Betreden op eigen risico. 
12 Avenue George V, 75008 Parijs, www.lecrazyhorseparis.com

SHOPPING
MILLIMÈTRES

‘Ze hebben al genoeg  
rommel’ denkt aan de  

karrenvrachten speelgoed  
die uw kinderen al naar 

hun kinderkamer hebben 
gesleept. Maar een kleinig-

heidje, ter compensatie  
(ja, dat lossen we zo even op) 
van uw afwezigheid (business 

is business), dat moet er 
afkunnen. Toch?

19 Rue Milton, 75009 Parijs 
www.millimetres.fr

ONTBIJT & LUNCH 
CAFÉ LOMI

Dé place to be voor een espresso, een cappuccino of een goeie 
ouwe filterkoffie. Tijdens de middag kunt u er terecht voor een 

snelle, lekkere hap. Elke dag staan er andere dingen op de 
kaart, maar hun scones, carrot cakes, en le gâteau au chocolat 

zijn blijvers. Als de koffie u van de kaart brengt, koop dan 
zeker een pakje koffiebonen voor het thuisfront.
3 Rue Marcadet, 75018 Parijs, www.cafelomi.com 
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SHOPPING
AMI PARIS

Er zijn niet veel modemerken 
die het aandurven om enkel 
een mannenlijn te tekenen. 
AMI is een uitzondering op 
de regel. Voor mannen die 

graag chic en positief 
gekleed gaan, heeft AMI in 

Parijs twee adressen.  
Daarnaast hebben ze 

260 verkooppunten in  
de hele wereld.

109 Boulevard Beaumarchais 
75003 Parijs

www.amiparis.fr

01

RESTAURANT 
LE FANTÔME

Gedurende de dag kan je er lekker eten of een espresso of  
een glas armagnac wegkletsen. Of gamet u liever… denk jaren 80, 

pacman, die dingen. Van donderdag tot zaterdag verandert  
de sous-sol van Le Fantôme in een heuse boîte en kan je er tot  

vijf uur ’s ochtends de stenen uit de grond dansen.
36 Rue de Paradis, 75010 Parijs, www.lefantome.fr

02

PISCINE JOSÉPHINE BAKER
 Zwemmen in de Seine gaat vooralsnog niet. Maar het gevoel in de 
rivier te zwemmen kunt u ongeveer evenaren in de Piscine Joséphine  
Baker. Dit zwembadvlot, bedacht en getekend door architect Robert 

Busni, drijft op de stroom. In de zomer schuift het dak open.
21 Quai François Mauriac, 75013 Parijs

HOTEL 

HOTEL AMOUR
Day use prices. Ahum. In dit 
hotel hoeft u niet eens een 
nacht te verblijven. Om er, 

tussen 12 uur ’s middags en  
15 uur, gewoon even een uiltje 

te vangen of zoiets, krijgt u  
korting. Hotel Amour, gelegen 

in le quartier Pigalle, is een 
oud rendez-voushotel dat  

weer in al zijn glorie is  
hersteld. Maar dat heeft u  

niet van ons gehoord.
8 Rue Navarin, 75009 Parijs 

www.hotelamourparis.fr

SHOPPING 
PATRICK ROGER
Patrick Roger is veeleer  
een beeldhouwer dan een  
chocolatier. Nu eens smeert 
hij zichzelf in met overheerlijke 
fondant, dan weer boetseert 
hij een enorme boom inclusief 
chimpansees, helemaal in 
chocolade. Gelukkig houdt hij 
nog wat tijd over om bouchées 
allerhande te maken.
3 Place de la Madeleine
75008 Parijs
www.patrickroger.com
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APERO & MUSIC & CLUB
EDEN PARK PUB
Een café met tv’s aan de mu-
ren. Love it or hate it. Maar 
het is wel erg gemakkelijk 
als u gewoon een pint wilt 
drinken en naar een match 
wilt kijken. Voetbal of rugby, 
zolang we zelf in onze zetel 
kunnen hangen, maakt dat 
weinig verschil. Van maandag 
tot vrijdag, tussen 18 uur en 
20 uur is het er happy hour 
tot de anderen scoren. 
10 Rue Princesse
75006 Parijs
www.edenparkpub.com

15

SPORT & SPEL & NATUUR
 PARC DES BUTTES-CHAUMONT

Een toertje joggen of gewoon de benen strekken om uw zinnen 
te verzetten? Het Parc des Buttes-Chaumont is met zijn 25 ha, 
zijn hoogteverschillen (mogen we bergen zeggen?) en uitzichten 

over de lichtstad de ideale plek om uw longen te zuiveren. 
Evengoed vlijt u zich in het gras en laat u het zware werk aan 

de sportfreaks. 
1 Rue Botzaris, 75019 Parijs 

SHOPPING
MERCI MERCI

Neen, geen pralines in de etalage. Hier kunt u kiezen uit 
behangpapier met een spreekwoordelijke hoek af, of een 

nachtlamp in de vorm van een opengeslagen boek,  
beddenlakens, handdoeken,… En dan heeft u gegaran-

deerd wat anders dan het Zweedse pseudodesign dat bij 
uw buren, vrienden en familie uit elkaar valt.

111 Boulevard Beaumarchais, 75003 Parijs
www.merci-merci.com 
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CULTUUR
LA PHILHARMONIE  

DE PARIS
Het Parc de la Villette is een 

belevenis op zich, waar u 
gemakkelijk een dag kan in 
rondlopen. Daar bevindt zich 
La Philharmonie die uit twee 

meesterwerken van de Franse 
toparchitecten Jean Nouvel en 
Christian de Portzamparc be-

staat. Franse en internationale 
orkesten zijn er vriend aan huis. 
Vlij u in een van de 3.500 zitjes 

en geniet van klassiek.
221 Avenue Jean-Jaurès  

75019 Parijs
www.philharmoniedeparis.fr

10

HOTEL
 ONE BY THE FIVE

Soms verwaarloost u uw zintuigen. Want er moet worden  
nagedacht, er moeten oplossingen komen, er moet dit en er 

moet dat… la vie quoi. In One by the Five leert u opnieuw voelen, 
ruiken, smaken, horen en zien. De inrichting lonkt naar Le Crazy 
Horse of het Lido. Een prikkeling van de zinnen en de zintuigen. 

3 Rue Flatters, 75005 Parijs, www.onebythefive.com
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RESTAURANT
MA COCOTTE

“Ma Cocotte is onbeschrijfelijk,  
Ma Cocotte moet je beleven, weinig 
theorie, geen mode, het is een plek 
waar alles kan gebeuren. Is het een 

Parijse bistro, is het een kantine 
ergens in Zuid-Amerika? Is het 

tegelpatroon op de vloer ontworpen 
door een gek? Zijn ze de stoelen 
vergeten te schilderen?” Dat zijn 

slechts enkele woorden van  
Philippe Starck over dit eethuis.

106 Rue des Rosiers
93400 Saint-Ouen 

www.macocotte-lespuces.com

1 4

ONLINE PARIJS

Alles wat uw buik 
verdient 

www.parisbymouth.com

All that jazz
in Parijs 

www.parisjazzclub.net

Overzicht van  
de belangrijkste musea 

www.parismusees.paris.fr

SHOPPING
PIAGET
Piaget Jean, de bekende Zwitserse ont-
wikkelingspsycholoog, is in geen geval te 
verwarren met Piaget Georges Édouard, de 
bekende horlogemaker. In 1874 installeert 
deze laatste zijn eerste atelier in de boer-
derij van de familie, in de Zwitserse Jura.  
Dat het daar niet bij bleef, kunt u zelf  
vaststellen in de Rue de la Paix, 7. 
7 Rue de la Paix, 75002 Parijs, www.piaget.com  
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SHOPPING
LES FÉES PÂTISSIÈRES
Achter de poëtische naam 
van deze winkel staan twee 
Parijse dertigers Déborah 
Lévy en Sarah Harb met  
beide benen op de grond.  
Zij wilden niet zoals vele  
dromers ‘wat gebakjes’  
maken. Nee, zij wilden de 
Franse patisserie op haar kop 
zetten. En dat doen ze met 
brille. Een must voor  
de zoetekauwen. 
21 Rue Rambuteau 
75004 Parijs
www.lesfeespatissieres.com

19

  CULTUUR
 L’OLYMPIA BRUNO COQUATRIX

L’Olympia is een mythische plek. Alleen de naam al. 
Twintig keer per jaar gaat het rode doek op voor sterren en 
aankomende sterren. Maakt niet zoveel uit wie er speelt, 

hier schrijft men elke dag geschiedenis. 
28 Boulevard des Capucines, 75009 Parijs

www.olympiahall.com

ONTBIJT & LUNCH
L’ATELIER DE L’ÉCLAIR
Hoogstwaarschijnlijk werd de eclair voor het eerst in het 
Frankrijk van de 18e eeuw geprepareerd door Marie-Antoine 
Carême. Eclairs met vanillepudding of die met een 
chocoladeglazuurlaag roepen zoete herinneringen op uit  
uw kindertijd – weet u nog hoe ze telkens openspatten. 
In L’Atelier hebben ze er ook met zalm, speculaas of witte 
chocolade. À découvrir.
16 Rue Bachaumont 
75002 Parijs
www.latelierdeleclair.fr 24

RESTAURANT
LE PLAYTIME
Ah, eens wat anders: niet 
met beide voeten op de 
vaste grond, maar lekker 
dobberen in een ‘péniche’ op 
de Seine. En dan de ceviche 
proeven, verse vis ‘gekookt’ in 
citroensap. Zuid-Amerika aan 
de Seine. Voor al dat lekkers 
kunt u tot 11 uur ’s avonds 
binnenlopen én bestellen.
34 Quai d’Austerlitz
75013 Parijs
www.leplaytime.fr

22

RESTAURANT
CAFFÈ STERN
De Passage des Panoramas is de oudste overdekte galerij in 
Parijs. Vol met bars, restaurants, filateliewinkels,… 
De Alajmo-familie, bekend van het toprestaurant Le Calandre 
in Padua, toverde er een gravurewinkel om in een restaurant. 
Vanaf 8.30 uur kunt u er een ristretto door uw keel laten  
kletteren. ’s Avonds is een Spritz dan weer een geschikte optie. 
47 Passage des Panoramas, 75002 Parijs, www.caffestern.com

CULTUUR
CATACOMBEN VAN PARIJS
En effet, er zijn nog verborgen  

plekken in Parijs. De catacomben  
20 meter onder de grond bijvoor-

beeld. Daar liggen de knoken  
van 6.000.000 Parijzenaars.  

De confrontatie met hun overblijf-
selen helpt u vast om uw  
problemen te relativeren.

1 Av. du Colonel Henri Rol-Tanguy, 
75014 Parijs 

www.catacombes.paris.fr

1 8

SHOPPING
NATIONALE 7
Steiner, Airborne, Knoll of Herman Miller, 
het zijn maar enkele van de meubelmerken 
die u hier vindt. Maar, en daar zit de grap, 
ze verkopen ook vinylplaten van Jimi  
Hendrix, platendraaiers en earcandy voor 
uw puberende zonen en dochters. Een bi-
zarre maar inspirerende mix van koopwaar. 
114 Rue du Faubourg Poissonnière
75010 Parijs
www.nationale7paris.com 
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HOTEL
LE CITIZEN
U gaat op businesstrip naar Parijs en u 
neemt mee: uw koffer met al uw elegante 
kleren, uw laptop, en… uw partner en  
uw kroost. Pourquoi pas? U lijmt er nog 
het weekend aan en iedereen is tevreden. 
Als Brad Pitt en Angelina hun kiddo’s mee 
naar de set sleuren, waarom u dan niet? 
Uw privécollectief verblijft het best hier.
96 Quai de Jemmapes
75010 Parijs
www.lecitizen.com
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3,9 - 7,1 L/100 KM • 101 - 165 G CO2/KM   
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

De stad lonkt.
De nieuwe CLA Shooting Brake.
Een nieuw sushirestaurant, een pop-up bar, een concert? De nieuwe CLA Shooting Brake 
neemt u mee om de meest trendy plaatsen te verkennen. Ontdek hem vanaf nu bij uw 
Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz en bij Smets Premium Store van 20 april tot 4 mei. 

Zin om nog meer trendy hotspots te leren kennen? 
Ga naar www.mercedes-benz.com/cla_shootingbrake
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RESTAURANT
LE TRAIN BLEU
Een filmset waar u ook  
kunt eten. Mr. Bean’s Holiday,  
Nikita van Luc Besson,  
het zijn maar enkele van 
de films die dit luxueuze 
stationsrestaurant als setting 
gebruikten. Het buffet werd  
in 1901 door president  
Loubet geïnaugureerd. 
In Le Train Bleu zit je op de 
zitjes waar voor u Brigitte 
Bardot, Jean Gabin en Coco 
Chanel zich het rode pluche 
lieten welgevallen.
Eerste verdieping, Gare de Lyon, 
Place Louis Armand
75012 Parijs
www.le-train-bleu.com

HOTEL
MAMA SHELTER
In dit boetiekhotel ging de ontwerper Philippe Starck aan het 
werk. Hij mag dan wel het enfant terrible van het Franse design 
zijn, iedereen wil hem wel voor zijn hippe kar spannen. Of zijn 
passage hier sporen heeft achtergelaten? Wat dacht u van de 
lichtdecoratie in het restaurant? Die bestaat uit slierten  
opgeblazen fleurige zwembanden voor kinderen. 
109 Rue de Bagnolet, 75020 Parijs, www.mamashelter.com

APERO & MUSIC & CLUB
CAVEAU DE LA HUCHETTE

In de 14e eeuw was dit de vaste stek van de tempeliers. 
Tijdens de Franse Revolutie deden de twee kelders dienst 

als gevangenis en executieruimte. In het midden van de 
vorige eeuw toverden Sidney Bechet, Memphis Slim en 

Count Basie de tent om tot een fijne jazzkroeg. En tot op 
heden blijft het een heerlijke plek. Style bohémien.

5 Rue de la Huchette, 75005 Parijs
www.caveaudelahuchette.fr 

SPORT & SPEL & NATUUR
VÉLIB

Tegen 2020 wil 
burgemeester Anne Hidalgo 

het aantal fietspaden 
verdubbelen, tot maar liefst 

1.400 km. Maar ook vandaag 
kunt u met een dagticket en 
uw Vélib-fiets heerlijk langs 

de Seine flaneren, disons 
‘flanfietsen’.

Overal in Parijs
www.velib.paris

26

CULTUUR
 MUSEUM GUSTAVE MOREAU

Het oeuvre van de symbolist Gustave Moreau wordt meestal 
over het hoofd gezien. De man woonde en werkte in de Rue de 
La Rochefoucauld. Met 1.300 schilderijen en 5.000 tekeningen 

bent u beslist even zoet. Maar zelfs al ziet u slechts twee 
werken, het is beslist de moeite waard. 

14 Rue de La Rochefoucauld, 75009 Parijs 
www.musee-moreau.fr
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SHOPPING
CARTIER
In 1904 vroeg luchtvaartpionier  
Alberto Santos-Dumont aan zijn 
beste vriend Louis Cartier: kan jij  
me een klok maken waarop ik het 
uur kan lezen wanneer ik met die  
krakkemikkige toestellen van  
tegenwoordig door de lucht vlieg?  
Tot dan droeg elke piloot een  
zakhorloge. Cartier bedacht iets  
met een lederen bandje. Et voilà, hij 
vond zo het polshorloge uit.
23 Place Vendôme, 75001 Parijs 
www.cartier.fr
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SHOPPING
MARIAGE FRÈRES

Het theeparadijs bij uitstek. 
Echte liefhebbers zwijmelen als 

ze het over Mariage Frères 
hebben. Nadat hun voorouders 
sinds 1660 de wereld hebben 

rondgevaren, richtten de 
gebroeders Mariage in 1854 
hun eigen theebedrijf op. 

Thee proeven, thee kopen, een 
heus theemuseum. It’s tea time 

in Paris!
13 Rue des Grands-Augustins 

75006 Parijs
www.mariagefreres.com

31
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SHOPPING
LA BOTTE GARDIANE
U waakt graag over uw  
ecologische voetafdruk?  
Bij La Botte Gardiane kan  
dat letterlijk: ze gaan er prat 
op dat al hun schoenen  
100% in Frankrijk worden 
geproduceerd. Artisanale 
eenvoud en topkwaliteit.
25 Rue de Charonne
75011 Parijs
www.labottegardiane.com
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SHOPPING
LAFAYETTE HOMME
Mode mode mode. Drie  
verdiepingen vol en enkel voor 
mannen. Aan de overzijde van 
de rue de Mogador kunnen 
vrouwen hun hart ophalen in 
Lafayette Coupole, waar zich 
oneindig veel meer vierkante 
meter hakjes, parfums, juwelen 
en deux-pièces uitstrekken. 
40 Boulevard Haussmann 
75009 Parijs
www.galerieslafayette.com

37

HOTEL
 GRAND PIGALLE HOTEL

37 kamers in een typisch Parijs’ gebouw. Klassiek, netjes, zoals  
het hoort. En toch wat anders. Hoezo, de Fransen zijn chauvinisten? 

In het barrestaurant heeft u de keuze uit 200 Italiaanse wijnen.  
Hier tintelt een Alberto Graci in uw glas. 

29 Rue Victor Masse
75009 Parijs

www.grandpigalle.com  

ONTBIJT & LUNCH
LA CHAMBRE AUX OISEAUX
Ah, de liefde. En dan kan alles. Bij de grootmoeder van Lena 
kwamen de mussen aan het raam tikken. Ze noemden het  
La Chambre aux Oiseaux. Hervé wilde altijd al patisseriebakker 
worden maar zijn leven ging een andere richting uit. Tot hij Lena 
ontmoette. Nu baten ze samen deze gezellige lunchbar uit.
48 Rue Bichat, 
75010 Parijs
www.lachambreauxoiseaux.fr 

40

SHOPPING
RED
We zouden het niet beter kunnen zeggen dan Cyril Laborbe, de 
oprichter van Red: “J’ai à cœur de créer des meubles simples, 
beaux, colorés, design. Et de travailler comme j’aime : entouré, 
secondé, motivé, inspiré par des amis, de super designers, des 
talents de tout poil.” Bezoek na afspraak.
38 Rue des Blancs-Manteaux, 75004 Parijs
www.rededition.com

RESTAURANT
RESTAURANT DERRIÈRE
Natuurlijk hebt u in uw leven al veel gezien en meegemaakt.  
Maar de inrichting van dit restaurant aka living tart wellicht ook 
uw verbeelding. De foto van een kaars in de vorm van een  
opgestoken middenvinger hebben we hiernaast bewust niet  
afgedrukt. Die vindt u wel op hun site. Voor avonturiers. 
69 Rue des Gravilliers, 75003 Parijs, www.derriere-resto.com

HOTEL
HÔTEL DE NELL

Een hotelkamer met een 
inloopdouche waarin een bijna 

echte ‘regen’ uw vermoeide 
lichaam weer een boost geeft. 

En wat dacht u van een blok 
marmer, waaruit een heerlijk 

ligbad is gehouwen? Dit is 
relaxen op zijn Japans.

7-9 Rue du Conservatoire
75009 Parijs

www.hoteldenell.com

3 6

©
 H

ôtel de N
E

LL

©
 F

lo
re

nt
 M

ic
he

l

CULTUUR
PALAIS DE TOKYO

Begin oktober strijkt de volgende  
Mercedes-Benz City Guide neer in Tokio – in 

afwachting daarvan kunt u voor een portie 
hedendaagse cultuur Le Palais de Tokyo in 

Parijs bezoeken. Een anti-museum, noemen 
ze zichzelf. Zo kunt u er in de kelder, in de 

Yoko-club, een fijne dansavond van maken.
13 Avenue du Président Wilson

75116 Parijs
www.palaisdetokyo.com
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APERO & MUSIC & CLUB
LE CAFÉ CAMPANA
Vroeger heette deze bar Café de l’Horloge… 
tot de fameuze Braziliaanse Campana-
broers de zaak herinrichtten. De immens 
grote klok hangt er nog altijd, u weet dus 
hoe laat het is. De hap is stijl Parijse  
brasserie, simpel en snel geserveerd. Maar 
die klok. En hoe ze de tijd, in plaats van 
hem weer te geven, precies doet stilstaan.
62 Rue de Lille
75343 Parijs
www.musee-orsay.fr
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SHOPPING
PRADA
U was net in Milaan en u kwam terug thuis zonder die mooie it-bag 
van Prada voor uw man. Of dat stoere pak voor uw dame. Gelukkig 
komt u ook geregeld in Parijs. Net als God is Prada overal: in de 
Franse hoofdstad met niet minder dan drie winkels.
6 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Parijs, www.prada.com

SHOPPING 
No 42

U wilt tijdens uw businesstrip een concert in L’Olympia mee-
pikken, maar dat driedelig pak en die handgemaakte schoenen 

zitten u dwars? Loop snel even langs bij No 42 en schaf u wat hip 
Adidas-materiaal aan, ontworpen door Pharrell Williams,  

Stella McCartney of onze Belg Raf Simons.
42 Rue de Sévigné, 75003 Parijs, www.no42-paris.com

50
HOTEL 
HOTEL PLAZA ATHÉNÉE
Boek de suite met zicht op 
de Eiffeltoren, dan kunt u een 
bezoek aan die ijzeren fallus 
alvast afvinken. Al sinds 1913 
is dit grandeur en pure luxe. 
In het restaurant Le Relais Plaza 
roert chef-kok Alain Ducasse  
– een man met een mooie 
verzameling Michelin-sterren – 
in de potten.
25 Avenue Montaigne
75008 Parijs
www.dorchestercollection.comAPERO & MUSIC & CLUB 

KONG
Het restaurant beslaat de 
hoogste twee etages van de 
Kenzo-vestiging. Het haalt 
roem uit zijn ontwerpers Starck 
en Taieb, maar echt hot werd 
de spot nadat Sex and the 
City er een scène in heeft 
opgenomen. Hiervoor werd het 
woord extravagant uitgevonden. 
Reserveer een plekje onder het 
glazen dak en laat u betoveren.
1 Rue du Pont Neuf 
75001 Parijs 
www.kong.fr

APERO & MUSIC & CLUB 
LEGRAND FILLES ET FILS
Parijs is toch nog wat anders 
dan Frankrijk. Tenminste, dat 
beweren de – lichtelijk door 
hoogmoed aangestoken –  

Parijzenaars. Maar op de wijn 
van hun land spuwen ze niet. 
In deze zaak komt u niet voor 

een gewone fles Dom Pérignon. 
Laat u adviseren door een 

van de zonen en dochters van 
Legrand, want uit een voorraad 
van meer dan 3.000 wijnen van 

350 wijngaarden is het niet 
makkelijk kiezen.

1 Rue de la Banque
75002 Parijs

www.caves-legrand.com
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RESTAURANT
KINUGAWA

Het Oosten ontmoet het Westen. 
Het eten, de inrichting, de bedie-

ning, werkelijk alles: Kinugawa 
werd bedacht om te ontsnappen 

aan het hectische tumult van 
de stad. Hier kunt u met al uw 

zintuigen proeven van de poëzie. 
Japanse en dus compleet  

onverstaanbare poëzie, maar  
net dat brengt rust. 

9 Rue du Mont Thabor
75001 Parijs

www.kinugawa.fr

42

APERO & MUSIC & CLUB
LE DUC DES LOMBARDS

Alle jazzliefhebbers ter wereld verenigen zich hier, in rue 
des Lombards, naast Le Baiser Salé en de Sunset/Sun-

side, op de hoek met de boulevard de Sébastopol. Charlie 
Watts van de Rolling Stones nam hier samen met  

The A B C & D of Boogie Woogie het album Live in Paris op. 
42 Rue des Lombards, 75001 Parijs

www.ducdeslombards.com

SHOPPING
L’ECLAIREUR SAINT-OUEN

300 m2 vintage design. Wie een inspirerend meubel wil  
scoren, doet er goed aan om eens rond te neuzen in 

L’Eclaireur. In 2009 openden ze bovendien in de rue de 
Sévigné op nr. 40 een winkel waar de Belgische kunstenaar 

Arne Quinze een van zijn stevigere houtsculpturen neerpootte.
77 Rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen

www.leclaireur.com

HOTEL 
THE PENINSULA PARIS

De componist George Gershwin 
schreef er de rapsodie  

‘An American in Paris’. Later, in 
1973 onderhandelde Henry  

Kissinger er in het salon (nu  
Le Bar Kléber) de Parijse 

vredesakkoorden die een einde 
voor de oorlog in Vietnam  
betekenden. En u, welke 

grootse daden stelt u hier?
19 Avenue Kléber

75116 Parijs 
www.peninsula.com 
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JARDIN DES
TUILERIES

PÈRE-
LACHAISE

La Seine

01 Ami Paris
02 Le Fantôme  
03 Patrick Roger
04 Piscine Joséphine Baker
05 Hotel Amour 
06 Fondation Louis Vuitton 
07 Le Crazy Horse 
08 Café Lomi
09 Millimètres 
10 La Philharmonie de Paris 
11 Merci Merci 
12 Parc des 
 Buttes-Chaumont
13 One by the Five

14 Ma Cocotte 
15 Eden Park Pub 
16 Piaget 
17 Online Parijs
18 Catacomben van Parijs
19 Les Fées Pâtissières  
20 Le Citizen
21 Nationale 7
22 Le Playtime 
23 L’Olympia Bruno 
 Coquatrix 
24 L’Atelier de l’Eclair 
25 Caffè Stern 
26 Vélib
27 Mama Shelter 
28 Caveau de la Huchette 
29 Museum Gustave Moreau
30 Mariage Frères
31 Le Train Bleu  

32 La Botte Gardiane
33 Cartier
34 Hôtel de NELL 
35 Lafayette Homme 
36 Le Café Campana 
37 Palais de Tokyo 
38 Grand Pigalle Hotel 
39 Red 
40 La Chambre aux Oiseaux 
41 Restaurant Derrière
42 Kinugawa 
43 Le Duc des Lombards 
44 The Peninsula Paris 
45 L’Eclaireur Saint-Ouen 
46 Legrand filles et fils 
47 Prada 
48 Kong
49 No 42
50 Hotel Plaza Athénée
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PARIJS
ARC DE

TRIOMPHE

BOIS DE
BOULOGNE PÈRE-

LACHAISE
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EIFFEL

PARIJS 
CITY GUIDE
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