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Gaat dat zien

Wat maakt Parijs zo bijzonder? 
‘Voordat ik hier kwam wonen, kwam ik er al 
vaak voor mijn werk. Ik vond Parijs ontzettend 
druk en chaotisch. Iedereen was er altijd gehaast. 
Dat beeld veranderde toen ik hier kwam wonen. 
Ik leerde de tijd te nemen om de stad in zijn 
geheel te ontdekken en te bewonderen. Er ging 
een wereld voor me open. Zo ga ik nu in alle rust 
op zoek naar de beste croissant. Ik verplaats me 
per fiets en vermijd de metro, en laat me niet 
opjagen door alle drukte. Ik ben echt van deze 
stad gaan houden.’  
Wat is typisch Parijs?
‘Na je werk afspreken met vrienden: voor een 

Wat doe je het liefst als je vrij bent? 
‘Wijn drinken met vrienden. En hardlopen. Het 
hoort echt bij mijn leven hier. Ik ben best 
fanatiek, ik ren minimaal vier keer per week. 
Meestal sta ik voor dag en dauw op om in alle 
rust een stuk te joggen. Ik vind het heerlijk om 
de rust van de stad te ervaren voordat ik naar 
mijn werk ga.’
In welke wijk woon je? 
‘Ik woon in het tiende arrondissement, de buurt 
rondom Gare du Nord. Jarenlang was het in de 
straten rondom dit station vergane glorie, nu is 
er een stevige verhippingsslag bezig en schieten 
de trendy restaurants, coole bars en hippe koffie - 
tenten als paddenstoelen uit de grond. De wijk 
wordt steeds populairder onder locals én 
toeristen die de drukte van de binnenstad willen 
vermijden.’  
Wil je Marion volgen? Check haar site: marionflipo.com 

Marion Flipo (29) stelde vier jaar lang het menu van het wereldberoemde  
restaurant Ladurée samen. Inmiddels werkt ze ook voor andere Parijse  
restaurants en is ze foodblogger. Dit zijn haar favoriete plekken in de lichtstad. 

wijntje naar de stad en terechtkomen in een 
onbekende maar leuke bar met goede wijn en 
een geweldig kaasplankje. En steeds nieuwe 
restaurants ontdekken en lekkere cocktails 
drinken.’ 
Waar moet je echt heen? 
‘Je mag Le Marais niet missen. Deze oude Joodse 
wijk is charmant en authentiek vanwege de 
historische gebouwen. Ook fijn: waar de meeste 
winkels in Parijs op zondag gesloten zijn, zijn  
ze in deze wijk wél open. Behalve vintage 
boetieks en authentieke brasseries, vind je  
hier alles wat je van Parijs verwacht: musea, 
concertgebouwen en galerieën.’

Musée d’Orsay ‘Dit museum zetelt 

in het voormalige treinstation 

Gare d’Orsay. De collectie richt 

zich op de geschiedenis van de 

westerse kunst en er zijn werken 

te zien van grote namen als 

Claude Monet en Vincent van 

Gogh.’ musee-orsay.fr

Tentoonstellingen ‘Bezoek een 

van de vele tentoonstellingen die 

Parijs kent. In Musée Maillol is dit 

najaar een popart-collectie te zien 

waarin de werken van Andy 

Warhol en Roy Lichtenstein 

uiteraard niet ontbreken.’ #Parijs#Parijs

Musée d'Orsay

«



Bon appetit

Topshops

Daar is dat feestje
Le Renard Bar ‘Een cocktailbar 

voor een leuke, ontspannen 

avond uit met vrienden. Zelfs als 

je geen alcohol drinkt, is deze bar 

een aanrader vanwege de 

gezelligheid en het vriendelijke 

personeel. De eigenaren hebben 

nog een bar in Parijs: L’Ours Bar.’

YoYo ‘Als je het echte Parijse 

nachtleven wilt ontdekken, moet 

je naar YoYo, een hippe nacht-

club in de kelder van een 

museum. Naast livemuziek en 

optredens van dj’s worden hier 

ook grote evenementen geor-

ganiseerd.’ yoyo-paris.com 

Saturne ‘Wil je fancy dineren, ga 

dan naar Saturne. Verwacht er 

geen gesteven tafelkleden of 

zakelijke bediening, maar juist een 

vriendelijke service, ontspannen 

ambiance en heerlijk – met een 

Michelinster bekroond – eten. 

Saturne (een anagram van het 

woord ‘natures’) wordt geprezen 

vanwege z’n topproducten, 

uitgesproken smaken en uitgebreide 

wijnkaart.’ saturne-paris.fr

Zebulon Palais Royal ‘Deze 

eigentijdse brasserie zit vlak bij  

het Louvre. De chef is in Japan 

opgeleid, maar heeft klassiekers uit 

de Franse keuken als specialiteit. 

Foodbloggers en journalisten zijn 

lyrisch over dit restaurant. Om het 

geweldige eten én wegens de 

fantastische wijnkaart met 150 

verschillende wijnen.’

Mamie Gateaux ‘Een schattig 

theehuis dat bekend staat om de 

overheerlijke quiche Lorraine. 

Perfect als je lekker wilt lunchen of 

zin hebt in taart, muffins of cake.’ 

mamie-gateaux.com 

Yellow Tucan ‘De lekkerste koffie 

drink je hier. Pas een paar weken 

open, maar nu al mijn favoriet in 

Parijs. De zaak is zo nieuw dat er 

nog geen site is, maar via Facebook 

houden ze je op de hoogte.’

Ladurée ‘Al sinds 1862 een instituut. 

Ladurée macarons zijn over de hele 

wereld bekend. Ik werkte er 

jarenlang als creating chef, stelde 

elk seizoen een nieuw menu samen. 

Mijn all time favourites zijn de 

Orange Blossem macaron en het 

gekarameliseerde puddingtaartje  

Le Flan, het allerbeste gebakje in 

heel Parijs.’ laduree.fr

Fleux ‘Als je gek bent op 

interieur, is dit de conceptstore 

voor jou. Van flamingo-gieters, 

planten, kussens en kaarsen tot 

stationery, hier vind je het 

perfecte cadeau voor jezelf of 

iemand anders. Er zitten drie 

Fleux-vestigingen in dezelfde 

straat, met elk een eigen 

signatuur op het gebied van 

design en decoratie.’  

fleux.com

Anthology ‘Klassieke hakken 

met een vintage touch vind je 

bij Anthology. De schoenen 

worden met liefde en precisie 

gemaakt in een klein Portugees 

artelier. En dat zie je.’ 

anthology-paris.com

Merci ‘Bij Merci vind je het 

beste qua mode, design en 

interieur onder één dak. De 

prachtige conceptstore huist in 

een oude behangfabriek en 

herbergt ook twee café’s en 

een restaurant.’

merci-merci.com 
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‘ Parijs is dé 
stad voor food  
lovers, met de 
Rue du Nil als 
place to be’

Rue du Nil ‘Een klein straatje dat 

de laatste jaren een echt 

paradijs is geworden voor food 

lovers. Frenchie Restaurant is 

volgens velen het beste 

restaurant van Parijs, en dan 

heb je in deze straat ook nog 

Frenchie Wine Bar en Frenchie 

To Go. Weetje: Frenchie is de 

bijnaam van Jamie Oliver voor 

chefkok Gregory Marchand.’ 

Saint-Germain-des-Prés ‘Deze 

romantische wijk waar schrijvers 

als Ernest Hemingway en 

Jean-Paul Sartre graag 

neerstreken, barst uit z’n voegen 

van de mooie galeries, goede 

restaurants, leuke boetieks en 

groovy jazzclubs. De commercie 

en winkels als Louis Vuitton 

nemen de buurt helaas wel 

beetje bij beetje over.’  

Op straat

Champagne in Hotel La Réserve 

‘Parijs verlaten zonder une coupe 

de champagne te hebben 

gedronken, is ondenkbaar. Op 

de plek waar modeontwerper 

Pierre Cardin vroeger woonde, 

staat tegenwoordig een prachtig 

vijfsterrenhotel. En laten ze daar 

nou net de lekkerste champagne 

hebben... Je kunt kiezen uit 

Jeeper Grande Reserve of 

Billecart-Salmon Brut Rosé. 

Santé!’ lareserve-paris.com 

Hardlopen ‘De beste manier om 

van Parijs te genieten zonder je 

te ergeren aan alle drukte. Bekijk 

Strava voor de beste hardloop-

routes dwars door het centrum. 

Tip: check de park routes, 

bijvoorbeeld dwars door Parijs’ 

grootste park Bois de Vincennes.’ 

strava.com 

Zeker doen
Yellow Tucan

Zebulon Ladurée Bonaparte, aan de gelijknamige Rue Bonaparte.

Merci

Bois de VincennesFontaine Wallace
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