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■ Dubois & Fils, 80 rue de

Flaneeraan Seinen ja Rue de Rivolin väliin
sijoittuvilla kapeilla kujilla Saint-Paul
Villagessa.
Antiikkikauppojen täplittämällä Rue Sain
t-Paulilla hurahtaa helposti muutama tunt
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Herra Hermén uudet leivokset esitellään
pari
kertaa vuodessa yhtä suureellisesti kuin
Diorin
tai Chanelin haute couture -luomukse
t. Kaupan
myydyimpiä tuotteita ovat macaroon-ma
renkileivokset, joita ilman ei Suomeen sitte
n ole
asiaa.
■ Au Petit Bonheur La Chance, 13 rue
Saint-Paul
■ The Red Wheelbarrow Bookstore, 22
rue SaintPaul, www.theredwheelbarrow.com
■ Cacao & Chocolat, 63 rue Saint-Lou
is-en-l’Ile
www.cacaoetchocolat.com
■ Pierre Hermé, 72 rue Bonaparte, www
.pierreherme.com
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Ensimmäistä iltaa juhlistan nuoren, mutt
a
äärimmäisen taitavan Sylvain Sendran
modernissa Itinéraires-bistrossa. Sendran keitt
iö on
selvästi perinteistä bistromurkinaa sofis
tikoituneempaa, mutta hinnat eivät huim
aa: kolme
ruokalajia lounaalla 29 euroa, illalla 39
euroa.
Tyylikäs ravintola täyttyy nopeasti, ja
pöytävaraus on viisasta tehdä myös lounaalle
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Vieille du Temple, puh.
■ Robert & Louise, 64 Rue
+33 1 4278 5589.
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Ensikertalaisille pakollinen Eiffel-visiitti tulee
ajoittaa aamuun, jolloin jonot eivät vielä ole
niin hermoja kiristävän pitkiä. Ohut yläilma
tekee nälkäiseksi. Avun tuo läheinen Café
Constant rue Saint Dominique ja rue Augereaun kulmassa,
Legendaarisen haute cuisine mestari Christian Constantin omistama perinteinen ja äärimmäisen ahdas bistro tekee isoäidin keittiötä.
Alkuruoat maksavat yksitoista euroa, pääruoat
kuusitoista ja jälkipalat seitsemän. Alkuun kastanjoilla maustettua kurpitsakeittoa, pääruoaksi
tuhtia lammaspataa ja jälkkäriksi luumuja punaviinissä. Klassista ja hyvää.
■ Café Constant, 139 rue Saint Dominique,
www.leviolondingres.com
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Lounaan jälkihuuruissa ostoksille. Fauchon,
Place de la Madeleinen herkkukauppakeskittymän Grande Dame on silkkaa glamouria ja glitziä. Kaikki maailman herkut saman katon alta,
jos raha ei ole ongelma, mutta valitettavasti
se on. Lohdun tuovat Fauchonin näyteikkunat, joita kelpaa ällistellä, vaikkei mitään aikoisi
ostaakaan.
Naapurissa sijaitseva Hediard tunnetaan
yhtä lailla eksklusiivisesta tuotteistaan kuin
Fauchon, mutta sen valikoima painottuu kuivatavaraan. Kahvi, tee, mausteet, hillot, säilötyt hedelmät ja marmeladit ovat vahvuuksia,
samoin väkevät alkoholijuomat. Yläkerrassa
toimii söötti teehuone, mutta minun tekee
mieli viiniä.
Lavinia on tiettävästi Euroopan suurin viinikauppa. 3 000 ranskalaista viiniä ja toinen
mokoma ulkomailta on jaoteltu nerokkaan
selkeästi. Eikä tarvitse sokkona ostaa. Automaateista saa lorotella maksullisia maistiaisia.
■ Hediard, 21 Place de la Madeleine,
www.hediard.fr
■ Lavinia, 3 Boulevard de la Madeleine,
www.lavinia.fr
■ Fauchon. 26 & 30 Pl de la Madeleine,
www.fauchon.com
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Hyvin ansaittujen nokost
en jälkeen metrolla
13. kaupunkipiirin alueelle.
L’Ourcine -bistro
hehkuu ulospäin pehmeän
keltaisine valoineen
juuri sellaista vanhan liito
n tunnelmaa kuin
vain parhaat bistrot voivat
. Sisällä kerman väriset seinät ja karu sali täy
nnä äänekkäitä, kevyesti viinistä päihtyneitä par
iisilaisia. Syrjäinen
sijainti takaa sen, että vai
n kaikkein vannoutuneimmat gastroturistit viit
sivät vaivautua.
Keittiötä komentaa Sylvai
n Danière, klassikkobistrojen La Régaladen
ja L’Epi Dupinin
kasvatti. Alkuun ravunliha
lla täytettyjä ravioleja. Pääruoaksi linssejä ja
possunposkea. Talon
suklaavanukas, crémeux au
chocolat nauttii jo
kulttimainetta. Laskusta
selviää 32 eurolla.
■ L’Ourcine , 92 rue Broca,
puh.+33 (0)1 4707 1365.

Marché d’Aligre on kaupun
gin ruokatoreista
edullisin, vilkkain ja kovaää
nisin. Ulkona
punakat, elämää suurem
mat torimuijat ja äijät
kauppaavat vihanneksia,
ja viereisestä hallista
saa juustot, makkarat ja leiv
ät. Paras pöhinä
on sunnuntaisin, jolloin kok
o 12. kaupunkipiiri
näyttää ahtautuneen alu
eelle. Torilta eväät
piknikille tai sitten metro
lla kaupungin parhaalle brunssille.Thierry Bre
tonin Chez Michel
-bistro Gare du Nordin tun
tumassa on ollut
vuosia yksi suosikeistani,
mutta bretagnelaiskokki pitää sen ärsyttävä
sti kiinni viikonloppuisin. Onneksi on herran
kakkoskuppila eli
Chez Casimir, joka tarjoa
a viikonloppuisin
myös brunssia. Bistroa ei
ole somistuksilla
silattu, mutta ruokaan on
panostettu niin,
että jopa nirppanokkien
kuningas, Le Figaron
pahamainen ravintolakriit
ikko François Simon
tykkää. Hae viini kaapista
(putelit alkaen 12
euroa) ja tutustu salaattibu
ffaan, jota seuraa
sarja lautasannoksia: langus
tiineja, ostereita,
kampasimpukoita, turska
brandadea, munakasta, lihapataa... ja vielä
jälkiruokaa: luumukakkua, creme caramel -va
nukasta, suklaamoussea, leivoksia... Koko
komeus kustantaa
vaivaiset 25 euroa. Ovet
avautuvat kymmeneltä, ja hulina jatkuu kol
meen saakka iltapäivällä. Muista varata.
■ Marché d’Aligre, Pl d'Aligr
e,
http://marchedaligre.free.f
r
■ Chez Casimir, 6 Rue de
Belzunce,
puh. +33 (0)1 4878 2880.
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