Leuke winkelstraten (2): Rue Montorgueil
en omgeving
1e en 2e arrondissement
Metro Les Halles, Sentier of Etienne Marcel (Les Halles is enorm druk en groot, en wordt
bovendien verbouwd)
KAART
(Let op: het kan voorkomen dat een winkel verdwenen is…)

Rue Montorgueil (loopt over in de rue des Petits Carreaux):
5 - La Perla, pizza en pasta, lunch en diner
11-13 - Naturalia, alles voor een biologische maaltijd
15 – Charles Chocolatier verkoopt heerlijke chocola in allerlei vormen, warme chocolademelk
in de winter en ijs in de zomer
28 – Aux Tonneaux des Halles, traditioneel restaurant in bistrostijl
30 - L’Epicerie, restaurant lunch en diner
36 – Caldo Freddo, Italiaanse espresso en cappuccino, pizza en panini
38 – L’Escargot, restaurant dat al 135 jaar bestaat, lunch en diner, het gebouw is een
monument
45 – L’Atelier du Chocolat, chocola uit Baskenland: o.a. truffels, chocola met rode peper
48 – I love, kleding, tassen, accessoires, ook vintage
51 - Maison Stohrer, de oudste patisserie van Parijs (sinds 1730), heerlijke taarten en
koffiebroodjes, ook hartige snacks
53 - Le Boulanger de Monge bakt zuurdesembrood, croissants, koffiebroodjes
63 – Paul heeft sandwiches met allerlei beleg, je kunt ze meenemen of daar opeten
78 - Au Rocher de Cancale, restaurant sinds 1846 op dit adres, de oude muurschilderingen zijn
nog te zien en ook foto’s uit de 19e en begin 20e eeuw. Je eet hier salades en hamburgers
82 - A la Mère de Famille, een van de oudste snoepwinkels in Parijs (sinds 1761) met allerlei
snoepwaren uit de Franse regio’s en chocola
86 – La Fermette, beroemde kaaswinkel met prachtige en lekkere Franse kazen. Misschien
wat meenemen voor thuis?
100 – Maison Collet, taarten, gebak, baguettes en koffiebroodjes

Rue des Petits Carreaux:

2 - Le Pain Quotidien, ontbijt met zuurdesembrood en beleg, inclusief chocoladepasta. Voor
de lunch lekkere salades of aangeklede ‘tartines’ (boterhammen)
17 - Bistrot des Petits Carreaux, café en bistro met Franse gerechten zoals confit de canard
en steak tartare

Rue Mandar:
6 - Silk & Spice Thais restaurant, lunch en diner
12 - nat & nin vintage handtassen en accessoires gemaakt door twee zussen, Nathalie en
Ninnie

Rue Léopold Bellan:
14 - L’Hédoniste, restaurant met vernieuwende bistrostijl, wijnbar, lunch en diner
18 - Il Pastificio, Italiaans restaurant

Rue Bachaumont:
16 - L’Atelier de l’Eclair, mooie minimalistische winkel met zoete maar ook hartige éclairs,
langwerpig gebak van soezendeeg met heerlijke vullingen: citron meringué, mango passion,
rose framboise, chocolat grand cru

Rue Montmartre:
6 - Jack Gomme, tassen en accessoires http://www.jackgomme.com
8-10 - Territoire, jonge mode van diverse merken
13 - Mora alles voor het bakken: van muffinvormpjes tot voedselkleurstof en bestek
32 - Petit Bateau, echt Franse kinderkleding van 0-12 jaar
36 -La Bovida, keukenspullen, kookkleding, kruiden
48-52 - A. Simon (sinds 1884), alles voor de tafel en de keuken, ook voor de horeca
59 - La Bocca, Italiaans restaurant
68 - COS, de betere H&M

rue Tiquetonne:
4 - Chez Maman, horloges, horloges, horloges
29 - Aesop, Australische producten voor huid en haar, eigenzinnige winkelinrichting
58 - G. Detou, alles voor het bakken: kilopakken chocola, kandijsuiker, taartversieringen,
maar ook thee, noten, sardines in blik
60 - La Cour, Parijse showroom van aankomende Parijse ontwerpers van mode en lifestyle
64 - Kiliwatch, grote vintage-store voor mannen en vrouwen

Vanaf rue Montmartre rechts de rue du Jour in, dan rechts rue
Coquillères:
18-20 – Dehellerin, beroemde kookwinkel met magazijninrichting, heeft behalve ontelbare
messen, koperen pannen in 20 maten, 50 soorten zeven en ander keukenmateriaal ook
schorten met Dehellerin erop of pepermolens, leuk voor een cadeau. Niets is geprijsd, je
moet het vragen aan een van de verkopers in stofjas, die soms stug, soms aardig zijn.

