
Leuke winkelstraten (1):  rue des Martyrs 
 
 

9e en 18e arrondissement 
Metro Abbesses (bovenaan) of metro Notre-Dame-de-Lorette (onderaan) 

 
kaart 

 
(Let op: het kan voorkomen dat een winkel verdwenen is…) 

 
 
 

nr. 94 – restaurant Miroir, bistro-stijl restaurant voor lunch en diner  

nr. 90 – Antoine et Lili, winkel om lekker te struinen tussen spullen voor  je 

interieur en je kleding  

nr. 89 – Neo T, theesalon, 170 soorten thee uit China en Japan om te drinken of 

mee te nemen  

nr. 86 – L’Objet qui parle, vintage: meubels, spiegels, vaatwerk, opgezette 

beesten, kroonluchters 

nr. 75 – Le Divan du Monde, een kleine sfeervolle concertzaal voor moderne 

muziek  

nr. 74 – La Fourmi, populair en gezellig café-restaurant met houten bar 

nr. 72 – A ma table, mooie spullen voor op tafel 

nr. 62 – KB Café, ontbijt, lunch en uitstekende koffie  

nr. 53 – Le Cul de Poule, populaire neobistrot in fifties-stijl 

nr. 54 – Le Pain Quotidien, lunchen met lekker brood, soep, salades 

nr. 51 – Café Marlette, koffie, gebak, lunch 

nr. 48 – Beillevaire, kaas, kaas, kaas  

nr. 47 – La Fabrique des Cookies, Amerikaanse en Franse koekjes bij de vleet: 

met noga, chocola, caramel, nootjes, kaneel, citroen   

nr. 46 – Rose Bakery, combinatie van salon de thé, café en bio-epicerie, gerund 

door een Engels-Frans stel. Zoete en hartige taarten, soep, versgeperst sap 

(alleen ontbijt en lunch) 

nr. 44 – Popelini, patissier die alleen ‘petits choux’ verkoopt, kleine soesjes met 

heerlijke vullingen in allerlei smaken  

nr. 42 – Terra Corsa, piepkleine bistro met gerechten en wijnen uit Corsica. 

Heerlijk plankje met vleeswaren en/of kaas, diverse quiches 

nr. 37 – Mesdemoiselles Madeleines, madeleien-cakejes in allerlei smaken 

nr. 39 – Arnaud Delmontel, beroemde bakker die in 2007 de prijs won voor de 

beste baguette van Parijs. Mooi pand op een hoek, met ijzeren balkons en ronde 

vormen  

nr. 26 – Maison Landemaine, bakker-patissier, ook sandwiches om mee te nemen  

nr. 25 – Fuxia, keten van Italiaanse restaurants, ook meenemen  

https://maps.google.nl/maps/ms?msid=207892683728523558477.0004e946e52ba35440904&msa=0
http://restaurantmiroir.com/
http://www.antoineetlili.com/
http://neo-t.fr/
http://www.divandumonde.com/
http://www.a-ma-table.fr/
https://www.facebook.com/CafeShopSouthPigalle
http://www.lepainquotidien.fr/store/martyrs/#.U-jq2ON_t8E
http://www.fromagerie-beillevaire.com/
http://www.lafabrique-cookies.fr/
http://popelini.com/
http://www.mllesmadeleines.com/
http://www.arnaud-delmontel.com/
http://www.maisonlandemaine.com/
http://www.fuxia.fr/


nr. 22 – Sébastien Gaudard, patissier van klassiek Frans gebak zoals Montblanc, 

Saint-Honoré en Paris-Brest. In de open keuken kun je de patissiers aan het werk 

zien  

nr. 20 – Yoom, restaurant in kantinestijl, gespecialiseerd in dimsum 

nr. 17 – Les chocolats Yves Thuriès, bonbons en chocola  

nr. 15 – Käramell, Skandinavisch snoep, speelgoed, kaarten en kinderboeken  

nr. 9 - Première Pression du Provence, grote keus in Provencaalse olijfolie en 

tapenade,  paté en kaas  

nr. 9 -  La chambre aux confitures, allerlei smaken biologische jam om te 

proeven en te kopen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parijs à la carte  
www.parijsalacarte.nl 

2015 

http://www.sebastiengaudard.fr/
http://yvesthuries.com/
http://www.karamell.fr/
http://www.ppp-olive.com/
http://lachambreauxconfitures.com/
http://www.parijsalacarte.nl/

