Leuke winkelstraten (3) - rue Charlot en omgeving
(Haut Marais)
3e arrondissement
metro Filles du Calvaire of Temple

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

rue de Poitou
18
24
44
13
15
19
27
29
33
41

– Vénus et Judes, casual basics voor mannen, vrouwen en kinderen
– Florian Denicourt, stoere tassen en schoenen voor mannen
– L’Habilleur, tweedehands kleding van grote merken
- Nordik Market, Skandinavische concept-store met jaren 60-vintage
– Shine, kleding van bekende en aankomende ontwerpers
– Simonne & Lisa B, kleding en accessoires van jonge modeontwerpers
– K-Way, jacks en accessoires voor mannen en vrouwen
– Hotel du Petit Moulin, boutique hotel, kamers ontworpen door Christian Lacroix
– The Collection, allerlei soorten behang, meubelen, verlichting
- Hoses, schoenen, tassen, sieraden

rue Charlot
24
38
42
19
25
33
35
55
57
67

– Samy Chalon, kleding en accessoires voor vrouwen en mannen
– Café Charlot, café-restaurant met bistro-interieur in een voormalige bakkerij
– Caractère de cochon, sandwiches, hammen
– Les Fées Mélanc(h)olica, vintage design van objecten en meubilair
- Jack Henry, mode in Engelse stijl van een Amerikaanse ontwerper
– AB33, kleding, accessoires en schoenen
– Première Pression Provence, olijfolie en andere producten uit de Provence
– Yves Andrieu & Vincent Jalbert, retro stoffen en producten daarvan gemaakt
– Monsieur Lacenaire, sportieve kleding voor mannen
– La Boutique Extraordinaire, kleding en accessoires

rue de Saintonge
58
17
21
25
27
47

– Finger in the nose, trendy kinderkleding vanaf 3 jaar
– Chez Nénesse, leuk Frans restaurant voor lunch en diner
- Erik Linz, kleding voor vrouwen van ontwerper Erik Linz
– Blanc d’Ivoire, meubels, tafellinnen, serviezen
– Altaglio, Italiaanse pizza’s per gewicht
– Isabel Marant, kleding van modeontwerper Isabel Marant

rue Debelleyme
22
30
38
21
29

- Vénus et Judes, casual basics voor mannen, vrouwen en kinderen
- Rose Bakery, lunch-brunchcafé: salades, taart, soep, risotto, pasta
- Poîlane, ambachtelijk brood
- Isarie, glas en porselein
- Popelini, soesjes met heerlijke vulling

31 - Comme des Garçons, t-shirts, parfum, leer
37 – Khadi and Co, handgeweven stoffen uit India

rue de Bretagne
12 - Delitaly, Italiaanse producten, sandwiches
39 - L’Estaminet, café in de overdekte Marché des Enfants Rouges
57 - Mmmozza, alle soorten mozzarella, ook sandwiches

rue Vieille du Temple
104
106
112
128

- Anna Rivka, sieraden
– Jérôme Lepert, industriële meubels
- A.P.C. kleding in minimalistische stijl, schoenen, accessoires voor mannen en vrouwen
- French Trotters, kleding, interieurspullen, accessoires, schoenen

109 - Breizh Café, Bretonse crêpes in alle soorten en maten
119 - Nice Things, kleding en accessoires voor vrouwen en kinderen
125 - Abou d’Abi Bazar, kleding van verschillende ontwerpers

 2014 Parijs à la carte
www.parijsalacarte.nl
2015

