
Stedentrip naar Parijs gepland? Magnifi que! Maar 
waar dineert u het lekkerst, slaapt u het fi jnst en 
welke winkels wilt u absoluut niet missen? En 
Route-redacteur / columniste Helene van Santen, 
die in Parijs heeft gewoond en haar hart heeft 
verloren aan de Lichtstad, deelt haar favoriete 
(winter)adresjes.

1-Verborgen 
schat

Hôtel Récamier is een ver-
borgen schat in Parijs. Met 
‘slechts’ 24 kamers heeft dit 
viersterrenhotel een intieme 
sfeer. Het is vernoemd 
naar Juliette Recamier, een 
societydame uit de 18e en 
19e eeuw, die beroemd was 
vanwege haar schoonheid en 
persoonlijke stijl, die tot uiting 
kwam in het interieur van 
haar huizen. De inrichting 
van Hôtel Récamier is dan 
ook zeer stijlvol, de service 
voortre� elijk en de ligging 
kon niet beter: aan het prach-
tige Place Saint-Sulpice in de 
wijk Saint-Germain-des-Prés, 
op loopafstand van Jardin du 
Luxembourg. Erg leuk: elke 
middag tussen vier en zes uur 
kunnen hotelgasten zich gratis 
tegoed doen aan drankjes en 
versnaperingen in de salon. 
3, Place Saint-Sulpice (6e Arr.)
www.hotelrecamier.com

2-Schrijven op 
het tafelkleed
Uit eten gaan in Parijs duur? 
Ja, maar er zijn ook plekken 
waar je heerlijk kunt eten 
zonder je bankrekening al te 
veel pijn te doen. Zo’n plek is 
Bouillon Chartier. Dit restau-
rant bestaat al sinds 1896. Er 
staat steevast een lange rij voor 
de deur, maar laat u zich daar 
niet door weerhouden, want 
de doorloop is vrij snel. Bin-
nen deel je je tafel met ande-
ren, wat bij Chartier alleen 
maar gezellig is. De obers zijn 
in traditioneel zwart en wit 
gestoken, op het menu staan 
Franse klassiekers (escargots, 
tartare de boeuf) en uw bestel-
ling wordt op het papieren 
tafelkleed geschreven. Als 
de rekening komt (hoofdge-
rechten kosten maar tussen 
de €8,50 en €13,50), kunt u 
blijven glimlachen. Het is niet 
voor niets dat dit restaurants 
zo geliefd is bij toeristen én 
Parisiens. 
7, Rue du Faubourg 
Montmartre (9e Arr.)
www.bouillon-chartier.com

3-Net als in
de film

Bent u ook zo’n fan van 
de � lm Le Fabuleux Destin 
d’Amélie Poulain? Dan moet 
u tijdens een bezoek aan 
Montmartre beslist naar Café 
des 2 Moulins. In de � lm 
werkte Amélie in dit eenvou-
dige, maar gezellig eetcafé, dat 
sindsdien een trekpleister is 
geworden. Het interieur is nog 
altijd hetzelfde, alleen aan de 
muur is een groot a�  che van 
de � lm toegevoegd. Bezoek 
zeker ook het kleinste kamer-
tje: daar zijn leuke memorabi-
lia van Amélie te vinden. 
15, Rue Lepic (18e Arr.)

4-Gratis naar 
het Louvre

Een gouden tip voor muse-
umbezoekers: op de eerste 
zondag van de maand zijn 
veel musea gratis toegankelijk. 
Voor enkele, zoals het Louvre, 
geldt dit alleen van oktober tot 
en met maart. Andere musea, 
waaronder Musée d’Orsay, 
Musée Rodin en Centre 
Pompidou, zijn het hele jaar 
door gratis open op de eerste 
zondag van de maand. Het 
is natuurlijk wel extra druk 
op deze dagen, maar dat mag 
de pret niet drukken. Gaat u 
naar het Louvre, maak dan na 
a� oop een wandeling door de 
aangrenzende Jardin des Tui-
leries. Ook in de winter is dat 
een prachtig park. (1e Arr.)

5-Verwarmde 
terrassen

Parijzenaren zitten het hele jaar 
door buiten op het terras. Zelfs 
in de winter is het in Parijs 
aangenaam op de vele terras-
sen van de stad: de meeste zijn 
namelijk verwarmd. Zoals 
bijvoorbeeld het terras van Le 
Brébant, een sfeervol eetcafé 
aan de Boulevard Poisson-
nière, een van de beroemde 
Grands Boulevards van Parijs. 
Ook de vele terrasjes aan de 
Boulevard Saint-Germain, 
bijvoorbeeld Café de Flore en 
Les Deux Magots, zijn � jn om 
mensen te kijken.
2, Blvd. Poissonnière (9e Arr.)
www.cafelebrebantparis.com

6-Koninklijke 
banketbakkers

Zoetekauwen kunnen dit 
adres beslist niet overslaan: 
Maison Dalloyau. Deze 
banketbakker, die niet alleen 
lekkernijen verkoopt maar ook 
luxe afhaalmaaltijden, bestaat 
sinds 1802. De zaak is nog 
altijd in handen van de familie 
Dalloyau, die eeuwen geleden 
banketbakkers voor het 
Koninklijke Huis waren. Een 
tweede must voor liefhebbers 
van chocolade is biscuiterie/
chocolaterie Maison Georges 
Larnicol. Al bij het zien van 
de bonbons en gebakjes in de 
vitrine ga je spontaan water-
tanden ... (6e Arr.)
MAISON DALLOYAU
2, Place Edmond Rostand
www.dalloyau.fr
MAISON GEORGES LARNICOL
132, Boulevard Saint-Germain
www.chocolaterielarnicol.fr

7-Hip en 
romantisch

Dineren met prachtig uitzicht 
over de stad, daarvoor ga je 
naar Kong. Dit restaurant is 
gevestigd op de vijfde verdie-
ping van een groot pand aan 
de Rue du Pont Neuf. Op het 
menu staan zowel Japanse als 
Franse gerechten, die geser-
veerd worden door dames die 
eruitzien alsof ze rechtstreeks 
van een catwalk afgewandeld 
zijn. Na het diner kun je nog 
een afzakkertje nemen in de 
cocktailbar. Kong is een hippe 
tent, dat moge duidelijk zijn. 
Maak na a� oop een wandeling 
langs de Seine, met de Eif-
feltoren als stralend uitzicht. 
Romantischer kan haast niet.
1, Rue du Pont Neuf (1e Arr.)
www.kong.fr

8-Rariteiten-
kabinet

Een rariteitenkabinet, beter 
kunnen we Deyrolle eigenlijk 
niet omschrijven. In deze 
winkel zijn namelijk opgezette 
dieren te koop. Leeuwen, 
ijsberen, zwanen en giraf-
fen: ze staan er allemaal. Je 
kijkt er je ogen uit. Deyrolle 
bestaat al sinds 1831. Door 
een grote brand in de winter 
van 2008 werd een groot deel 
van de collectie verwoest, 
maar gelukkig is de zaak 
geheel gerenoveerd. De winkel 
is een begrip in Parijs en ver 
daarbuiten.
46, Rue du Bac (7e Arr.)
www.deyrolle.com
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