
Parijs in een A4  
	  

Veel plezier! @Gobblefunk 

Eten: ! 
❀ Ladurée mag je niet overslaan! De lekkerste gebakjes ooit. (http://www.laduree.fr/) 
❀ IJsjes... ijsjes, ijsjes en nog meer ijsjes bij Berthillon. http://www.berthillon.fr/  
❀ Crêpes! Op elke hoek verkrijgbaar. Ik deel mijn geheim graag: de allerlekkerste haal je bij het kleine 

stalletje aan het begin van de Champs-Elyseés (Allée Marcel Proust). 
❀ Wil je op een typisch Parijs pleintje lunchen, ga dan naar Place du Marché Sainte-Catherine in de Marais. 

Genoeg restaurantjes, met zonnige terrassen en uitbundige uitbaters.  
❀ Nog zo’n fijne lunchplek is het hippe Merce and the Muse. De inrichting, de salades, de mensen: alsof je 

zó in een modeblad stapt. En toch is het toegankelijk genoeg om er ontspannen te zitten. En te kijken 
natuurlijk. http://merceandthemuse.com/  

❀ Restaurant 404. Marokkaans smullen. Heerlijk eten en vriendelijke bediening. Je zit hutjemutje, maar het 
is er heel gezellig. http://www.404-resto.com/restaurant/paris/404/ 

❀ Restaurant Atelier Molière in de Jardin du Palais Royal. Oase van rust, nauwelijks toeristen én lekker 
eten, geserveerd door de chef zelf: http://www.selectionrestaurant.com/restaurants/atelier-moliere 

❀ Restaurant Aux Lyonnais: een beetje 'uptight' maar wel het restaurant met de lekkerste 
desserts. http://www.auxlyonnais.com 

❀ Restaurant Corso. Er zijn in Parijs veel hippe restaurants, maar deze zit op een onverwachte plek, vlakbij 
Gare du Nord. Ontworpen door Robert Stadler, zonder dat het ‘over-designed’ of ongezellig is. En nog 
veel belangrijker: het eten (Italiaans) is  betaalbaar en overheerlijk (Avenue Trudaine 10). Tip: neem de 
bruschetta vooraf en de chocolade fondant achteraf. Goddelijk. 

 
Winkels: ! 
Simpel: pluis de hele Marais uit. Neem de metro naar St. Paul, steek bij de draaimolen over en je loopt zo de 
leukste winkelwijk van Parijs in. Enkele aanraders: Muji. Een soort Japanse Hema, waarvan ik nog steeds hoop 
dat ze naar NL komen (47 rue des Francs Bourgeois). Een van mijn favoriete winkeltjes is Delphine Pariente 
(http://www.delphinepariente.fr/). Je vindt er handgemaakte medaillons en veel jaren ’60 en ’70 spulletjes. Je 
loopt dan ook zo Place de Vosges op, waar het leuk mensen kijken is. Ben je een theeleut? Dan moet je zeker 
naar Palais des Thés (64, rue Vieille du Temple). De Thé du Moines is ontzettend lekker en niet in NL te krijgen. 
 
Nog meer fijne winkels:  

❀ Merci (http://www.merci-merci.com/). 
❀ Shakespeare & Company: soort Harry Potter winkel, met boeken tot aan het plafond. Aanrader! 

http://www.boekendingen.nl/wp-nieuws/?p=554 
❀ COS – ook in de Marais te vinden (Rue des Rosiers) 
❀ Op Rue st. Honeré vind je alle grote modehuizen en het prachtige warenhuis Colette. 

 
Musea: 
Bezoek in plaats van het drukke Louvre eens Musée Carnavalet (http://carnavalet.paris.fr/) of Palais de Tokyo 
(http://www.palaisdetokyo.com). Hou je van parfum? Dan is  het Musée Fragonard: http://www.fragonard.com/ 
en aanrader. 
 
Rommelmarkt: 
Doe jezelf een plezier en verken de Puces de Paris in St. Ouen (http://www.parispuces.com/en/Default.asp). 
Neem de metro naar Porte Cligancourt, laatste halte uitstappen. Loop onder de périférique door en vind aan je 
linkerhand de markten. Het is de moeite waard! http://www.gobblefunk.nl/les-puces-de-paris 
 
Meer dingen zien: 

❀ Père-Lachaise: indrukwekkend, prachtig, spannend en mysterieus. Jim Morrison ligt er begraven. En 
Edith Piaf. En Oscar Wilde. En nog veel meer beroemdheden. De wijk achter de begraafplaats 
(Gambetta) is in opkomst. Je struikelt er over de gezellige live jazz-cafés.  

❀ De catacomben: spannend! Je kunt maar een klein gedeelte bezoeken, maar het is indrukwekkend. Op 
deze site vind je onderaan alle informatie (hoe, wat, waar etc.) http://www.parislogue.com/catacombs 

❀ Rue Montorgueil, een supergezellige straat met leuke winkeltjes en gezellige restaurantjes. Wakker 
worden kun je er bij Pain le Quotidien. Soepkommen met koffie, knapperige croissants. Ook op zondag 
is hier alles open. Nog meer van zulks: Rue Cadet en Rue Caulaincourt.  

❀ Over de Seine varen hoort bij Parijs. De meeste boten vertrekken van Pont de l’Alma. Maar je kunt ook 
de Batobus pakken, vanaf de kade bij de Notre Dame. Een stuk goedkoper en geen irritant getoeter in 
de microfoon wat je links en rechts allemaal ziet. Bovendien kun je onderweg uitstappen en later weer 
opstappen. 


