Van DJ tot pianomuziek
© Hotel National des Arts et Métiers
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Waar Nederlanders voor een drankje meestal in een café
afspreken, doen Fransen dat ook regelmatig, maar dan in een
mooie hotelbar. Lifestyle-journalist Renée Koudstaal woont in
Parijs en geeft haar vijf favorites du moment.

’s Avonds wordt Herbarium overgenomen
door jong en kosmopoliet Parijs,
überhip maar stijlvol.

L’Herbarium - Hôtel National
des Arts et Métiers

Hôtel Providence

‘Tu passeras le bonjour à Oscar?’ appt vriendin
Kattia me. In verband met de Fashion Week kan
ze niet mee, maar ze kent iedereen in Parijs die je
moet kennen. Oscar Quagliarini is een begrip én
de ‘chef-bar’ van L’Herbarium in Hôtel National
des Arts et Métiers, wat mij betreft het mooiste
hotel van Parijs op dit moment. Overdag komt
hier een breed publiek dat houdt van de verfijnde
Italiaanse keuken. Ik spreek hier vaak af voor
werk, een valeur sûre die altijd in de smaak valt.
’s Avonds wordt L’Herbarium overgenomen door

Wie kom je hier tegen: naast bekende Fransen uit
de theaterwereld Parisiens en Parisiennes (35+) die
van authentiek met een twist houden. Maar ook
discrete toeristen op zoek naar ‘het echte Parijs’.
90, Rue René Boulanger, 75010 Parijs.
www.hotelprovidenceparis.com
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© Hotel Providence paris

© Hotel National des Arts et Métiers

Rue René Boulanger ligt in het tiende arrondissement en komt uit op de
Place de la République. Hier had ik jarenlang mijn kantoor, toen de prijs
per vierkante meter nog niet zo belachelijk hoog was. Nu de straat een
flinke opknapbeurt heeft gekregen, is het geen wonder dat het leuke
Hôtel Providence voor deze plek heeft gekozen. ‘Ik kom hier altijd na
een theatershow,’ vertelt Perrine, ‘dan sta je tussen alle acteurs en hun
crew.’ Ze heeft haar zin nog niet afgemaakt, of Vincent Dedienne komt
binnen, een bekende acteur die op dit moment een show heeft in het
Théâtre de la Porte Saint-Martin om de hoek. Op zijn Instagramaccount
laat hij het uitzicht vanuit zijn kamer zien. De façade komt rechtstreeks
uit Le fabuleux destin d’Amélie Poulain en binnen waan je je in een Engelse
pub. Donker hout en bloemetjesbehang aan de muur, maar een aantal
hippe details geven er een moderne draai aan. Na hier een lange avond
te hebben doorgebracht, kan ik bevestigen dat dit een ongedwongen
plek is om een hapje te eten en een glas te heffen op het goede Parijse
leven. Dat deed ik ook, maar niet in de goede volgorde helaas – dan is het
toch fijn om te weten dat je er ook kunt blijven slapen.			

jong en kosmopoliet Parijs, überhip maar stijlvol. Liever iets minder hip?
Rond de bar bij binnenkomst, aan de voorkant van het hotel met uitzicht
op de kerk van Saint-Nicolas-des-Champs en bij mooi weer buiten kun je
ook wat drinken. Een fijn adres voor liefhebbers van design, architectuur
en extreem goede cocktails.
Wie kom je hier tegen: Cocktailliefhebbers, bloggers en vips die onder de
radar willen blijven.
243, Rue Saint-Martin, 75003 Parijs.
www.hotelnational.paris
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Hotelbars in Parijs

Jacques’ Bar - The Hoxton Paris

Wie kom je hier tegen: Hotelgasten en
geraffineerde Parijzenaren (al dan niet op date).

Le Hemingway - Hôtel Ritz
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stand en bestel de Serendipity, een cocktail van
Calvados, appelsap uit Normandië, verse munt en
champagne (à €30). Verder de kaviaar laten staan
en de overheerlijke Hemingway-hotdog bestellen.

30-32, rue du Sentier, 75002 Parijs.
www.thehoxton.com/paris

>

© Renée Koudstaal / Le Style Parisien

Wie kom je hier tegen: Een buitenlands publiek
(niet alleen gasten van het hotel) en de
geraffineerde veertigplus-Parijzenaar die niets
geeft om de sterren van het hotel.

© The Hoxton Paris

15, place Vendôme, 75001 Parijs.
www.ritzparis.com

© Hotel Ritz Paris

© Vincent Leroux

Ondanks de renovatie van het hotel zelf, was ik heel
blij te zien dat er in de bar Hemingway behalve de
verlichting en de gordijnen weinig veranderd is. Het
hotel heeft er dan wel een derde bar bijgekregen,
maar Hemingway is en blijft basic en dat is waar het
uiteindelijk om gaat in Parijs: authenticiteit. ‘Ma
deuxième maison’ noemen we het wel eens onder
ons, niet uit sterallures maar omdat je je er inderdaad thuis voelt. Ernest Hemingway bevrijdde in
1944 samen met een groep soldaten deze bar van de
Nazi’s en trakteerde iedereen op een coupe de
champagne. Met veel plezier hou ik deze traditie in
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Samen met Hôtel National was dit de buzz van
2017 die zonder twijfel in 2018 zal aanhouden. Het
is een soort samenvatting van alles wat een hotel
tot een succes kan maken. Alles is mooi, inclusief
de clientèle. Het hotel heeft twee bars. In de lobby
bevindt zich de bar (en tevens restaurant) Rivié
die wordt bezocht door een uiterst modegevoelig
publiek. Mede daarom stel ik voor door te lopen
en de houten trap naar de eerste etage te nemen.
Daar bevindt zich een soort huiskamer, genaamd
Jacques’ Bar: knusse gordijnen, boeken op tafel,
comfortabele fauteuils en geen luide muziek. Je
zou bijna vergeten dat je je op een van de meest
hippe plekken van Parijs bevindt. Binnen mijn
vriendenkring is dit de plek waar op dit moment
de meeste rendez-vous plaatsvinden.
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Hotelbars in Parijs
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Hôtel Jules & Jim
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‘Il faut que tu y ailles, il n’y a pas plus Parisien, tu vas adorer!’ Als mijn
meest Parijse vriendin me dit vertelt begeef ik me nog dezelfde avond
naar de bar van Hôtel Jules & Jim om zelf dit ‘échte Parijs’ te testen. De
eigenaren zijn amis d’amis (vrienden van vrienden) en hun droom die
werkelijkheid werd, heb ik dan ook op de voet gevolgd. Vijf jaar geleden
verbouwden ze een oude fabriek tot stijlvol hotel met 23 kamers. Ze
vernoemden het niet alleen naar mijn lievelingsfilm van Truffaut, maar
runnen het ook op een manier die overeenkomt met waar echt Parijs voor
staat: finesse tot in detail. Het hotel ligt in hartje Quartier du Sentier tussen authentieke winkels en Chinezen die plastic Pradatassen verkopen. De
bar bevindt zich aan een met Parijse pavés bestrate binnenplaats (inclusief
buitenhaard!). Eenmaal binnen is je eerste reactie als Nederlander vast:
‘Ah, gezellig!’. Warme sfeer en een smaakvolle inrichting. ‘On est tout
simplement très friendly’, aldus de knappe barman Cédric met een grote
glimlach terwijl hij een Retox cocktail voor me maakt. Over twee weken
gaat hij de cocktailkaart (prijzen vanaf € 12) vernieuwen, zou dit stiekem
een uitnodiging zijn? In ieder geval heb ik het perfecte excuus om snel
weer terug te komen.
Wie kom je hier tegen: De echte Parijzenaar die niet van blingbling,
blabla of rood velours houdt. En waarschijnlijk mij, want dit is mijn
absolute favoriet.
11, rue des Gravilliers, 75003 Parijs. www.hoteljulesetjim.com


Tekst Renée Koudstaal

