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interior designer sascha Faase en 
architect Thomas Geerlings werken 
veel samen aan diverse projecten en 
concepten. Ze delen een voorliefde 
voor grootheden als deniot, dirand, 
Meilichzon, Mahdavi én voor de 
Franse hoofdstad. Voor Residence 
onthullen zij hun favoriete culinaire 
hotspots van dit moment.

Van ontbijt tot nachtclub

24Parijsuur
Club Raspoutine 

58 Rue de Bassano
raspoutine.org

Thomas: ‘Een van de meest 
exclusieve nachtclubs van Parijs.  

De sfeer is mysterieus en 
sensueel.’ Sascha: ‘Veel 

beroemdheden laten zich hier 
zien. Zoek een mooie tafel uit en 

eet, drink en dans tot in de 
vroege uurtjes.’

TeksT Sanne van Dalen  meT dank aan Sacha Faase, 
sfaasedesign.nl en Thomas Geerlings, framework.eu
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Citytrip
Hotspots in Parijs

Café Francais  
1 Place de la Bastille - cafe-francais.fr

Thomas: ‘India Mahdavi ontwierp deze moderne brasserie in art 
deco-stijl met veel marmer, messsing en mooie clubfauteuils. De 
dynamische sfeer wordt enigszins bepaald door de locatie. Place 
de la Bastille is vrij druk.’ Sascha: ‘Je kunt hier even binnenlopen  
voor een snelle dorstlesser of zien en gezien worden op het terras.’

Caffé Burlot 
9 Rue du Colisée - beaumarly.com/caffe-burlot/accueil

Sascha: ‘Verrassend en eigenzinnig Italiaans restaurant dat 
je niet om de hoek van de Champs-Élysées verwacht, 
waar grote winkelketens de boventoon voeren. Het 
ontwerp is van de Milanese architecten Emiliano Salci en 
Britt Moran. Het publiek is fashionable en chic en het eten 
van zéér goede kwaliteit.’ 

Café-restaurant La Favorite 
4 rue de Rivoli - cafelafavoriteparis.com

Thomas: ‘Deze bistro met zijn informele sfeer 
voelt Amerikaans-Frans aan. La Favorite heeft 

een goede mix van witte tegels, houten 
banken en oude spiegels. Hier kun je de hele 

middag zitten met je laptop en een  
kop koffie. Maar je kunt er ook ontbijten, 

cocktails drinken en dineren.’ 

Hotel Thoumieux 
79 Rue Saint-Dominique
thoumieux.fr
 
Sascha: ‘Treed binnen in het 
universum van India 
Mahdavi. Ze ontwierp ieder 
detail van dit sfeervolle en 
verfijnde boutique hotel 
met goede brasserie en 
chic restaurant Jean- 
François Piège op de eerste 
verdieping. Een oase van 
verfijning en rust in deze 
drukke stad.’
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Citytrip
Hotspots in Parijs

restaurant Jean-François Piège 
79 Rue Saint-Dominique - thoumieux.fr

Thomas: ‘Op de eerste verdieping van Hotel 
Thoumieux bereidt chef Jean-François Piège haute 
cuisine in zijn gelijknamige restaurant. De ruimte voelt 
aan als een geraffineerde sixties eetkamer. Mahdavi’s 
handtekening is ook hier duidelijk zichtbaar: warm, 
kleurrijk en elegant.’
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Hotspots in Parijs

Restaurant The Fish Club
58 Rue Jean-Jacques Rousseau
eccfishclub.com

Sascha: ‘Zusje en buurvrouw van The 
Beef Club. Dit restaurant,≠≠ een ontwerp 
van Dorothée Meilichzon, is retro met 
een Peruaanse twist. Hier staat vis in 
South American style op de kaart.’

restaurant Monsieur Bleu 
20 Avenue de New York - monsieurbleu.com

Sascha: ‘Ongetwijfeld dé hotspot van dit 
moment! Tijdloos, internationaal en elegant 
restaurant van architect Joseph Dirand.  
Op de kaart staan traditionele brasserie 
gerechten gecombineerd met internatio-
nale creaties.’ Thomas: ‘Geniet buiten op het 
terras van het uitzicht op de Eiffeltoren. Of 
reserveer een tafel na 22.00 uur en dineer  
op de beats van een hippe DJ.’

Restaurant The Beef Club
58 Rue Jean-Jacques Rousseau

eccbeefclub.com

Thomas: ‘Dorothée Meilichzon is ook 
verantwoordelijk voor het interieur van 

dit intieme vleesrestaurant. Daal na het 
diner af naar de kelder, beter bekend 

als de Ballroom. Tussen hippe Parijzena-
ren start en eindigt hier het nachtleven.’


