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Viinibaari En Vrac on 
piilossa Marx Dormoy 
-metron kulmilla 18. 
kaupunginosassa.

PARIS, 
MON AMOUR!  

Teksti PIHLA HINTIKKA Kuvat VEIKKO KÄHKÖNEN

Pariisin kaupunginosat ovat kuin ihania naapurikyliä, 
joilla on jokaisella oma, erityinen luonteensa.  

Mondo esittelee niistä kolme kiehtovinta juuri nyt.
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Le Marais c’est fini! Marais on 
loppu. Niin sanoo pariisilainen ja 
suuntaa 10. kaupunginosaan. Uusi 
trendialue sijaitsee Républiquen ja 
Strasbourg Saint-Denis’n metro-
asemien pohjoispuolella. Siellä 
syödään, juodaan ja hengaillaan. 

Rue Lucien Sampaix’lla vas-
taan kävelee hipsteripartaisia 
 poikia, ja globaali tunnelma vah-
vistuu Holybelly-kahvilassa (19 
rue Lucien Sampaix). Tarjolla on 
hyviä  aamiaisia ja lounaaksi maa-
artisokkasalaattia tai savumakrilli-
leipää. Aivan läheltä löytyy austra-
lialaista fiilistä: !  Tuck Shop 
-kahvilaa (13 rue Lucien Sampaix) 
pyörittää kolme aussityttöä. Täältä 
saa täytetyn jyväleivän, salaattia ja 
uusiseelantilaisen ginger crunch 
-leivoksen, jotka voi nauttia kana-
van varrella. Fish and chips -ravin-
tolassa The Sunken Chip (39 rue 
des Vinaigriers) voisi olla Lontoon 
Dalstonissa ja Bob’s Juice Barissa 
(15 rue Lucien Sampaix) nauttia 
newyorkilaisittain viher mehua. 

Kulman takana Le Verre Volé 
-viinibaari-ravintolassa (67 rue 
de Lancry) on pari hassua pöytää 
ja seinät täynnä viinipulloja. Pai-
kan ranskalaisruoka on korttelin 
parasta: mustaa makkaraa, maa-
tiaiskanaa, simpukoita, vasikan-
leikettä ja pata negra -kinkkua. 

Naapurikadulla maistellaan spiru-
liinakeittoa, aloe veraa ja raaka-
kakkuja vegaanisessa Sol Semil-
lassa (23 rue des Vinaigriers). 
Liberté-leipomosta (39 rue des 
Vinaigriers) saa tuoretta patonkia ja 
pistaasi-financier-leivoksia.

Ruokaa voi sulatella rue de Mar-
seillella ranskalaisten vaatemerk-
kien Majen, Claudie Pierlot’n ja 
Les Petites’in putiikeissa, joiden 
takatiloissa myydään mallistoja 
alennuksella. "  Artazart-kirjakau-
passa (83 Quai de Valmy) vierähtää 
aikaa: on valokuvauskirjoja, muoti-
opuksia ja osasto vaikka pyöräilylle. 

Strasbourg Saint-Denis’n met-
rolta lähtee rue du Faubourg 
Saint-Denis, jonka kuppilat ovat 
nyt trendit ietoisten reviiriä. Chez 
Jeannetten (47 rue du Faubourg 
Saint-Denis) nahkapenkeillä voi 
törmätä pikkujulkkiksiin ja vie-
ressä Le Mauri7:ssä pelata flip-
periä. Le Napoléonin (73 rue du 
Faubourg Saint-Denis) terassilla 
hörpitään viiniä ja lähellä Le Châ-
teau d’Eau’ssa huokeaa olutta. 

Kun hiukoo, Le Daily Syrienin 
(55 rue du Faubourg Saint-Denis) 
3–6 euron maukkaat shawarmat, 
tabbule-salaatti ja hummus pelas-
tavat. Pehmeä falafel on taivaallista. 
Mitä siihen tulee? 

”Mausteita ja paljon rakkautta”, 
kertoo kioskia pitävä Paul Eljouzi.

Pariisilaiset ovat alkaneet ottaa 
purilaisensa vakavasti. PNY-bistro 
(50 rue du Faubourg Saint-Denis) 
jauhaa lihansa ja leipoo sämpy-
länsä itse. Kävelymatkan päässä 
#  Big Fernandissa (55 rue du Fau-
bourg Poissonnière) asiakas voi 
koostaa purilaisen itse tai valita lis-
talta vaikka pekoni-raclettejuusto-
burgerin tai vasikkapurilaisen. 

Pariisin intiimein jazz klubi New 
Morning (7-9 rue Petites Ecuries) 
löytyy karun metalli oven takaa. 
Täällä ovat jammailleet Prince ja 
Erykah Badu stadionkonserttiensa 
päälle. Korttelissa on kaksi erityistä 
elokuva teatteria: 1950-luvun Le 
Brady -taide teatteria (39 Boulevard 
de Strasbourg) suosi aikoinaan 
myös ohjaaja Francois Tru!aut. 
Hammamilta näyttävä Le Louxor 
(170 Boulevard de Magenta) paljas-
tuu hiero glyfein koristelluksi le!a-
teatteriksi. Sen yläterassilta ihail-
laan Montmartrea.

Loppuillan baari on Le Fantôme 
(36 rue de Paradis), jonka katosta 
roikkuu valkoisia valo pilviä. 
Elektro soi, avo keittiöstä  tuoksuu 
pitsa ja tyylikäs väki siemailee 
viiniä Formica-tuoleilla. Kellari-
klubilla tanssitaan aamuun asti.

Muista myös
ZELDA
Korttelin pienimmässä 
cocktailbaarissa soi rock. 
Baarimikkona nuori, palkittu 
kirjailija Oscar Coop-Phane. 
6 rue Bichat 
MARCHÉ SAINT QUENTIN
Osta sisätorilta vaikka juus-
toja, kukkia, viiniä ja vihannek-
sia tai nauti ostereita.
85bis boulevard de Magenta
HÔTEL DU NORD
Klassinen kanavanvarsibistro, 
kuuluisa Marcel Carnén H!tel 
du Nord -elo kuvasta (1938). 
Julkkikset, paikalliset ja mat-
kailijat syövät sulassa sovussa. 
102 Quai de Jemmapes
CAFÉ A
Gare de l’Est -aseman seudun 
taidekuppila on piilossa turis-
teilta. Live-keikkoja, viikon-
loppubrunssi ja salasisäpiha. 
148 rue du Faubourg Saint-Martin 
POINT ÉPHÉMÈRE
Kanavanvarren keikkapaikassa 
soi livenä rock, pop ja elektro. 
Nauti terassilla alkuillan apéro. 
200 Quai de Valmy

!$. KAUPUNGINOSA

Kun haluat hengailla trendikortteleissa
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Trendejä nuuskivat 
pariisilaiset 
hengai levat nyt 
rue du Château 
d’Eaun kulmilla. 

Liberté-leipomon 
patonkimestarit 
Anthony Raimond ja 
Clément Rivalin. 



Jo ovella tietää lähestyvänsä jota-
kin todella chiciä. On läpäistävä 
neljän naispuolisen asiakaspalveli-
jan ja kahden jykevän turvamiehen 
katseet, jotta pääsee L’Avenue-
ravintolaan (41 Avenue Montaigne). 
Täällä on paras olla pöytävaraus jo 
aamukahville, sillä tänne tulevat 
muotimaailman silmäätekevät.

Samassa 8. kaupunginosan 
korttelissa ovatkin esimerkiksi 
Nina Riccin ja Célinen toimis-
tot sekä monet suurten muoti-
merkkien putiikit. Kaksikerrok-
sinen L’Avenue on paras paikka 
elää hetki fiineissä piireissä, vaikka 
kahvista ja croissantista joutuu 
pulittamaan yli kympin. Terassilta 
voi bongata tyylikkäitä pariisilaisia. 

Avenue Montaignen muoti-
putiikeissa pyörivät rikkaat 
 turistit. Fiksu shoppailija kävelee 
!  Vinta ge Madeleineen (31 rue 

d’Anjou). Se myy Pradan, Chane-
lin, Diorin, Valentinon ja Hermès’n 
edellisten sesonkien vaatteita, 
laukkuja, kenkiä ja asusteita alen-

nuksella. Vyön saa satasella, puse-
ron kahdella ja takin neljällä. 

”Olin kauan töissä Yves Saint 
Laurentilla ja Escadalla. Tutut 
asiak kaani Pariisista, Lontoosta ja 
Italiasta tuovat minulle vaatteitaan 
myyntiin”, sanoo putiikinpitäjä 
Dominique Vallery-Radot.  

Kulman takana Valois Vintage 
(8 rue des Saussaies) myy myös 
vintage muotia edullisesti.

Chic-Pariisin fiilistely ei vaadi 
silti suuria summia. Vanhan ajan 
hienostoasumista pääsee aisti-
maan kaupunginosan kahdessa 
hotel particulier -museossa. 
Musée de Nissim Camondon (63 
rue de Monceau) huoneissa aika 
on pysähtynyt 1700–1800-luku-
jen taitteeseen. Ne ovat täynnä 
konservoituja huonekaluja, tau-
luja, astioita ja mattoja. Talo kuului 
pankkiiri-huonekalukeräilijä Moïse 
de Camondolle, joka jätti sen Arts 
Décoratifs -museolle. 

" %Jacquemart-André-museos-
 sa (158 boulevard Haussmann) 
eli 1800–1900-lukujen vaihteessa 
taide keräilijäpariskunta, pankkiiri-
suvun perijä Édouard André ja 
kuvataiteilija Nélie Jacquemart. 
Nyt kodissa voi kiertää  ihailemassa 
salonkeja, tupakkahuonetta, 
musiikkisalia, talvipuutarhaa ja 
ateljeita, joissa on Rembrandtin, 
Jean-Marc Nattierin ja Paolo Uccel-
lon maalauksia sekä veistoksia. 
Museon kauniissa kahvilassa tun-
tee myös olonsa ruhtinaalliseksi.

Maukasta historiaa löytyy 
myös 46-vuotiaasta #  La Mai-
son de Whisky -putiikista (20 
rue d’Anjou). Sen viskeistä löytyy 
vaikka japanilaisia Chibidarua, 
 Kilchomania ja Suntorya. Kallein, 
17 000 euron Dalmore-pullo vuo-
delta 1951 löytyy vitriinistä. ”Paras 
viski muistuttaa menneisyydestä, 
elää tässä hetkessä ja on olemassa 
myös tulevaisuudessa”, runoilee 
putiikin vastaava Jean-Marc Bel-
lier. Hän suosittelee Readbreast-
viskiä mukaan ja baarivinkkinä 
Sherrybuttia (20 rue Beautreillis).  

Kulman takana ravintola La Mai-
son de la Tru&e (19 Place de la 
Madeleine) keskittyy  palvottuun 
ainekseen, try!eliin, jota voi ostaa-
kin paikan puodista. La Maison du 
Caviar (21 rue Quentin-Bauchart) 
tarjoaa luksus kaviaa ria ja -lohta. 
Budjettimatkailijan pelastaa tiistai-
sin ja perjantaisin Le Camion Qui 
Fume -hampurilaisruokarekka (13 
Place de la Madeleine). 

Herkkusuu jonottaa macaro-
neja klassisesti Laduréelta (16 
rue Royale). Yhtä hyviä saa jonot-
tamatta Dalloyaulta (101 rue du 
Faubourg Saint Honoré) presiden-
tin L’Élysée-palatsin (55 rue du 
Faubourg Saint Honoré) kulmilta. 
Parasta on ottaa paketti macaroneja 
mukaan ja kävellä herkuttelemaan 
Parc Monceaun (35 Boulevard de 
Courcelles) puistonpenkille. 
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Muista myös
SALLE PLEYEL 
Pariisin paras klassisen musii-
kin konserttisali. Kevään ohjel-
mistossa myös Radio Francen 
"lharmoninen orkesteri, jota 
johtaa Mikko Franck. 
252 Rue du Faubourg Saint-Honoré
NEVA 
Valoisa kulmaravintola, hie-
nostunutta ranskalaisruokaa. 
2 rue de Berne
POMZE
Omenanystävän paratiisissa 
saa siidereitä sekä ranska-
laista lounasta ja illallista 
omenalla maustettuna. 
109 Boulevard Haussmann
LE BARON 
Pienehkö, legendaarinen 
kabareehenkinen trendi-
yökerho. Muusikot ja dj:t 
tanssittavat pikkujulkkiksia 
punaisen valon hohteessa.  
6 Avenue Marceau
MADELEINEN KIRKKO
Uusklassisessa kirkossa on 
ilmaisia klassisen musiikin 
konsertteja ja resitaaleja. 
Place de la Madeleine

'. KAUPUNGINOSA

Kun kaipaat ylelliseen chic-Pariisiin

Jacquemart-Andrén 
museossa saa kokea  
taidekeräilijöiden 
hulppean kodin.   

Opiskelija Elisabeth 
Ollivon ja muusikko 
Pascal Plumet 
popsivat macaroneja 
Monceaun puistossa.
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18. kaupunginosa on yhtä kuin 
Amélie-elokuvan Montmartre ja 
Moulin Rouge. Väärin!  Se on Parii-
sin toiseksi suurin arrondissement, 
jonka kiinnostavimmat koordinaa-
tit ovat nyt Sacré Coeurin kirkon 
takana ja siitä itään.

Tutustuminen aloitetaan Châ-
teau Rougen metropysäkiltä La 
Goutte d’Or  -afrikkalaiskorttelin 
kyljestä. Kadunmiehet tuputta-
vat parturitarjouksia, ennustajien 
käyntikortteja ja kolapähkinöitä. 
Kulman takana afrikkalaistorilta 
voi ostaa halvalla hedelmiä, joista 
ei ole kuullutkaan. Rue  Poulet vie 
ylös trendi kulmille. Kadulla riittää 
afroperuukkikauppoja ja kynsi-
salonkeja. Putiikeissa on tungosta, 
ja rytmimusiikki soi. Iltaisin katu 
on hiustuppoja täynnä. 

Kulman takana A.P.C. Surplus 
-ranskalaismerkin varastomyymälä 
(20 rue André del Sarte)  kuhisee 
paikallisia. Kaikki paitsi farkut 
saa täällä puoleen hintaan, vaikka 
missään ei lue tietoa alennuksesta. 

Myyjä Arthur Beauvais antaa vin-
kin Le Troquet -baarista (36 rue 
de Clignancourt): ”Työpäivän jäl-
keen istun apérolle sen terassille.” 

18. kaupunginosassa kannattaa 
shoppailla myös käytettyjä vaat-
teita. Guerrisolissa (19 avenue de 
Clichy ja 96 Boulevard de Barbès), 

Chinemachinessa (100 rue des 
Martyrs) ja By Flowersissa (86 rue 
des Martyrs) saa penkoa rauhassa. 
Trendikkäimmän cocktailbaarin 
Le Rosien (3 rue Muller) naapu-
rissa nököttää antiikkiaarreaitta. 
!  De L’Autre Côté de la Buttesta 

(5 rue Muller) saa tauluja ja lamp-
puja kympeillä, jos mahtuu sisään.

Café Lomissa (3 ter rue Marca-
det) nautitaan Pariisin parasta kah-
via. Makuja kuvataan kuin viinejä: 
on lakritsaista Bordeaux Blendiä, 
hedelmäistä Lomin espressoa ja 
käsin suodatettua café filtrea. 

Sacré Coeurin takana, kymmen-
ten porrasaskelten  juurella on 
turistimassoilta piilossa  seudun 
söpöin kuppila: kolmen pariisit-
taren "  Soul Kitchen (33 rue 
Lamarck). Ota soijalatte, mocha tai 
talon tumma, valkoinen tai meksi-
kolainen kaakao. Lounaaksi saa 
keittoa, salaatteja ja piirakoita.  

Nurkilla on myös liuta hyviä 
etnisiä ravintoloita. L’Afghanin (16 
rue Paul Albert) seinillä roikkuu 
mekkoja ja maisemakuvia Afganis-
tanista. Pöytään kannetaan minttu-
teetä, naanleipää, purjoravioleita ja 
lammasvartaita. Le Petit Bleu’ssa 
syödään aidointa couscousia (23 
rue Muller) ja Le Bois d’Ébénessä 
(4 rue André del Sarte) maukkaita 
pataruokia: kamerunilaista ndoléa 
ja länsiafrikkalaista ma!ea. La 
Colline d’Asiessa (21 rue André 
del Sarte) nautitaan erinomaista 
vietnamilaista bó bùn -salaattia. 

Chéri Bibi -ranskalaisravinto-
lassa (15 rue André del Sarte) pop-
sitaan ankkaa ja crème brûléeta. 
Atelier Ramey -bistrossa (22 
rue Ramey) hurmaa 35 euron 
maistelu menyy. Marx Dormoy 
-metron kulmakuppilassa laske-
taan hanasta pulloon sulfiititonta 
luomuviiniä. Tyhjän pullon saa 
kahdella, viinin kolmella eurolla. 
#  En Vrac -viinibaarissa (2 rue de 
l’Olive) ilahduttavat myös luomu-
limonadi ja -omenamehu, charcu-
terie-leikkeleet sekä juustot. 

Alkuillasta voi soittaa summeria 
osoitteessa 23 avenue Junot. Portti 
aukeaa kujalle, josta löytyy musta 
ovi ja toinen summeri. Pian edessä 
on talo keskellä puutarhaa ja tun-
nelma kuin 1800-luvun maalauk-
sessa. Hotel Particulier Mont-
martren ravintolassa näyttelijät, 
muusikot, kaikenikäiset kävijät 
nauttivat omenadaïquireja, viikon-
loppuisin brunssia. Kerroksissa on 
viisi 400–600 euron luksus sviittiä, 
joissa ovat yöpyneet Brad Pitt ja 
Cate Blanchett. Drinkille voi istua 
kuka vain, joka löytää perille. 
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Muista myös
LE BAL
Valokuvanäyttelyitä ja -tapah-
tumia,  designkirjakauppa, 
söpö kahvila ja puistoterassi. 
6 Impasse de la Défense
MARCHÉ SAINT PIERRE
Kangaspuoti täynnä kankaita, 
nappeja, koruompeleita ja 
paljetteja. Myös muotitalojen 
(kuten Yves Saint Laurentin) 
laatukankaita edullisesti. 
2 Rue Charles Nodier
CAFÉ DU COMMERCE
Upottavia nahkapenkkejä ja 
edullisia pikkusuolaisia sym-
paattisessa brasseriessa, josta 
tulee iltaisin suosittu baari.
13 rue de Clignancourt
PISCINE DES AMIRAUX
1920-luvun art nouveau 
-rakennuksen uimahalli, pääsy  
kroolaamaan kolmella eurolla. 
6 Rue Hermann-Lachapelle
LES PETITES GOUTTES
Aurinkopaneelein toimiva 
ravintola katetulla terassilla. 
Rakennuksessa on myös 
kirjasto, hostelli ja näyttelytila.
12 Esplanade Nathalie Sarraute
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Kun etsit boheemia, etnistä Pariisia

La Goutte d’Orin 
afrikkalaistorilla käy 
kuhina erityisesti 
lauantaisin.

Australialainen barista 
Tom Rodda tuli 
Pariisiin tytön takia ja 
jäi töihin Café Lomiin. 


