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L’art del bon viure a París: 
els seus palaus hotels i els temples culinaris

Certament, des de fa unes setmanes en 
què Ryanair va inaugurar els vols 
econòmicsReus-París, els tarragonins 
i catalans en general ho tenim molt 

fàcil i agradable per fer una escapada a la ca-
pital francesa per gaudir dels seus moltíssims 
atractius, inclosos els gastronòmics, tot visitant 
alguns dels seus mítics restaurants i pernoctant 
en els seus meravellosos palaus hotels.

Les possibilitats són pràcticament infi nites 
i per a tots els preus. Brasseries, bistrots típics 
de tauletes petites i decoració a la francesa, 

art deco, terrasses, fi ns als grans temples de 
l’alta cuina parisina. Hotels luxoxos i amb un 
confort extraordinari... Apuntem avui unes 
recomanacions per a aquells que desitgin anar 
a conèixer i gaudir dels grans restaurants i 
hotels de París. N’hi ha molts, però aquests no 
decepcionen mai, i un dia és un dia.

No oblidem que París, una de les ciutats 
més belles del món, la més visitada i proba-
blement la més romàntica de les que poblen el 
planeta, fa honor a la seva fama i no defrauda 
a ningú que acudeix a visitar-la. Més aviat, 

a l’hora de partir, el viatger sent haver de 
marxar i lamenta no disposar de més temps 
per tornar de seguida o quedar-se més temps 
en una ciutat màgica, amb un encant especial 
que es percep en cada cantó, cada plaça, o 
simplement en cadascun dels seus cafès. Però 
si, a més, s’ha pogut asseure en les seves 
millors taules gastronòmiques i dormir en un 
dels excel·lents hotels de luxe, el record de 
l’estança serà encara molt més inoblidable: 
“París ben bé val una missa”.

La piràmide d entrada al museu del LouvreLLLaLaLLaaLaa pppiriràmàmididee d’d’d eneene trtrt adadaa alalal mmmusususeueueu dddelelel LLLouououvrvreeeLa piràmide d entrada al museu del Louvre

Típica estampa al costat 
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Plaza Athenée, un magnífi c palau, refi nat i luxós

SSituat a l’avinguda Montaigne, a poques 
passes dels Camps Elisis i del Sena, el 
Plaza Athenée ocupa des del 1911 un 
magnífi c palau refi nat i luxós, convertit 

en hotel en què, des d’aleshores, s’hi allotgen 
grans personatges mundials. Decoració, gastro-
nomia i art de viure es barregen en un decorat 
màgic amb tons “Vermell Plaza”. 

Alain Ducasse ha escollit l’hotel per instal-
lar el seu restaurant d’alta cuina i supervisa tota 
la restauració de l’establiment hoteler, que es 
distingeix alhora per la seva innovació, ja que 
ha integrat l’última i més avançada tecnologia 
perquè els seus hostes experimentin la sensació 
d’estar en un lloc situat més enllà del temps i 
de l’espai. Disposa de 146 habitacions i júni-
ors suites i 45 suites superiors, de luxe, a més 
d’1 Suite Royale, de 450 m2 i la Suite Eiffel
Terrasse, amb una terrassa panoràmica de 
360º sobre la ciutat, amb una vista excepcio-
nal vers la Torre Eiffel; i 2 suites Eiffel, una 
de clàssica i una altra “Art Decó”. Té servei 
d’habitacions 24 hores. El preu de l’habitació 
doble és de 730/1.600 euros/dia. Destaca també 
el bar únic contemporani en el qual se solen 
servir còctels realment originals. El 2008 s’ha 
associat a Christian Dior per crear l’institut 
Dior al Plaza Athénée. Disposa de gimnàs, 
sauna i jardí. 

I per als amants del paladar compta amb 5 
restaurants: Alain Ducasse al Plaza Athénée
(3 estrelles Michelin), Le Relais Plaza (el xef 
és Philippe Marc i tanca a l’agost), La Galeria 
des Gobelins, La Cour Jardin i La Terrasse 
Montaigne.

FaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFFaaaçaçaçaçaçaçaçaçaçaaçaçaçaçaçaççç nanananananaanaan ddddddddd dd d dd d dd dddeeeeeeeeeeeeeeeeee l’l’l’l’l’l’’’l’’ll’’’l’hohohohohhohhohohohhhhhhottetteteteeeeeteteeeeeelllllllllllll PlPlPlPlPlPPlPlPlPlPlllPlPPlPlPPlPlazazazaaazaazazazazaaaaa aaaaaa AtAtAtAtAtAtA hhehhhhehehehehehehhhhhheh ééénéénénénénénénénénééeeeeeeeeeeeee

UUnUnaa dedede llesess suiuuuiiteteeeessss dededede l lll’h’h’h’hotototo elelelelU

PLAZA ATHENÉE.- 25 Avenue Montaigne. 75008. Tel.: + 33 (0) 153 676 665. Fax: + 33 
(0) 153 676 66. Pertany a la cadena Dorchester Collection. Director: François Delahaye. 
American Express, Diners, Master Card, 6000 i Visa. Correu electrònic: reservations@
plaza-athenee-paris.com. Web: www.plaza-athenee-paris.com.
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Menjador del restaurant Le Relais PlazaMMene jajadododorr dedell rereststauaurarantnttttttt LLL L L L LLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeee ReReReReReReRReReeReRReeRRelalalalalaalalaaaisisisisisisisisisssisssis P P P PPP P PPPP PP Plalaalalalalalalalalalaalalaazazazazazaazazazaaazaaaa Menjador del restaurant Le Relais Plaza

CeCeelller dddelelel PPPPlalal zazaaa A A AAAthththtt eneennne ééeéeé

Detalls d’una suite
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Plaza Athenée, un magnífi c palau, refi nat i luxós
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Le Meurice, un palau davant de les Tuileries

Le Meurice ha estat durant molt i molts anys i continua sent un 
dels grans hotels de luxe de París. Inaugurat l’any 1817 i trans-
format en palau el 1907, gaudeix d’una situació privilegiada, ja 
que està situat davant dels jardins de les Tuileries, a prop de la 

plaça Concorde i de la plaça Vendôme. 
L’hotel disposa d’un total de 160 habitacions, 45 dels quals són 

suites, molt sumptuoses, amb totes les comoditats i la tecnologia de 
la més actual hosteleria.

Destaca especialment la suite de l’última planta, amb unes vistes 
úniques de la capital francesa. Compta amb servei d’habitacions les 24 
hores del dia. El preu de l’habitació doble oscil·la, segons temporada, 
entre 580 i 805 euros/dia. 

Le Meurice és tot un clàssic per la seva excel·lent decoració i els 
vitralls “Art Nouveau”. 

Disposa de dos restaurants, Le Dalí i el gastronòmic Le Meurice,
el menjador del qual està inspirat en el saló de la Paix del Palau de 
Versailles i que compta amb 3 estrelles a la guia Michelin. 

Els restaurants estan dirigits pel xef Yannick Alléno. El celler té 
unes 1.100 referències de vins i champagnes.

L’hotel compta també amb instal·lacions de gimnàs, sauna, jacuzzi 
i sales de banquets. 

Sens dubte, un dels millors hotels de París.

LE MEURICE.- 228 rue de Rivoli. 75001. Tel. + 33 (1) 44 58 
10 10. Fax: + 33 (1) 44 58 10 15. Directora: Franka Holtmann. 
Pertany a la cadena Dorchester Collection. Correu electrònic: 
reservations@lemeurice.com. Web: www.lemeuricehotel.fr.

Le Dalí & Le Meurice Un racó del restaurantLeLeLeLeL  D DD Dalalalalíííí &&&& LeeLee MMMM MMMMMMMeueueuuueueeeeueueuueuueueueeuririrrrirrrrrrr cceccecLe Dalí & Le Meurice UUUUUUUUUnnn rrrarararaaraacócccócócóócócócóócóóóóóó del restaurrrurrrrrrrrrranananananananananannananana tttttttttttUn racó del restaurant

UnUnUnUnUnUnUnUnaaaa ssususuususuuuuss itititttteeeeeee dedede LL Lee MeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMM ururururruruuriciciciciciceeeeeeee

ViViststaa deded  l laa teterrrrasassasa d dee lalala s ssuiuiuitetete
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Fouquet’s Barrière, un “palau digital” de gran luxe

Al cor del districteVIII de París, en l’an-
gle dels Camps Elysées i de l’avingu-
da George V, aquest excel·lent hotel 
de gran luxe atén una selecta clientela 

internacional que busca sempre el millor i el 
refi nament, i fi ns i tot disposa de servei Butler, 
amb majordom per a cada habitació.

Construït al voltant d’un jardí interior 
realitzat per l’arquitecte Édouard François,
l’hotel Fouquet’s fou inaugurat l’any 2006. 
Aquest “palau digital” ofereix la intimitat de 
les seves habitacions i l’extravagància de les 
seves suites decorades per Jacques Garcia en 
un estil únic, i tot plegat amb una tecnologia 
d’informació i de comunicació de les més 
avantguardistes.

FOUQUET’s BARRERRE.- 48 Avenue George V. 75008. Tel.: + 33 (0) 140 696 003. 
Fax: + 33 (0) 140 696 005. Pertany a la cadena Lucien Barrière. Director: Eric 
Boonstoppel. Correu electrònic: hotelfouquets@lucienbarriere.com. www.
fouquets-barriere.com.

El moderníssim equipament s’integra per-
fectament en el luxe discret i en el refi nament 
d’un conjunt que captiva. Les televisions de 
gran format s’integren en els grans miralls de 
les habitacions.

En total són 107 habitacions, 35 júniors 
suites i suites, 5 suites superiors i Le Grand 
Suite de Paris amb la seva terrassa panoràmica, 
un espai moldejable de 250 a 535 m2.

Destaca el restaurant Diana, el bar Le
Lucien, l’accés directe a Fouquet’s, la Galerie
Joy,Terrasse i Jardin i, molt especialment, un 
realment magnífi c Spa Barrière, amb piscina 
coberta climatitzada, jacuzzi, tractaments, etc. 
Servei d’habitacions 24 hores. 

FaFaçaçaçaçaçaaaçaçaçaaaçaçaçaananananannananaaaaaaaaaa dde laa bb brarasssseria FFoooouououuouuuuuuuo qqquququqquqquetetetetetetetetetett’s’ss’s

Una suite. Mirall i televisió dinsllllllllll iiiii tteteteteteleleleleleevivivivivisisisisisióóóóó dididididinnsnsnsnsnsl i televisió dinsUnUnUnUnU aaaa susususuititititeeee MMMMMMiririraaUna suite Mira

ReReReeststststtttttttttttttauauauuauauauaaauaaauaaua rarararararararaaraantntt

Elaboracions de DianaElEl b i d DiEl b i d DiElEllabababorororoo acacioionsnsns d dee DiDiD ananannaaElaboracions de Diana

I t i d l’h t l F t’ B ièInInteteririorror dd deee l’hotel Fouqqqqueueueueuettt’t’’t’ssssss BaBaBaaB rrrrrrièièièrerereI t i d l’h t l F t’ B iè
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Una taula del restaurant DianaUnUnUUnnUU aaaa tatataaaululululaaaaaaaaa dedededeeddedeeeddd lll rererererestststststauauauauaurararararar nnnnnnnnntntntntntnnnnnnnnnnnnnnn  D D DDDiaiaiaiaiaaaaaaaaaaaaaaananananaaaanaaananaaaananaannaaannannnnnnnnananannaUna taula del restaurant Diana

Un racó del hall amb fotos de personatgesUnUnUUUU rrrracacacacóóóóóó dededdeddellllll hahahahah llllllll aaambmbmbmbmbmbmmbmmmm ffffototototosososos dddddeeee pepepep rsrsrsrssonononnatatatattgeggeeessUn racó del hall amb fotos de personatges
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Lutetia, l’hotel més prestigiós de la “rive gauge”
Inaugurat el 1910, el Lutetia és l’hotel més 

emblemàtic i conegut de la riba esquerra 
del Sena, proper a Saint-Germain-des-Prés, 
lloc de les arts i de les lletres. La façana, 

ornamentada amb fulles de parra i guirnaldes i 
un encant irreprotxable del seu estil “Art Decó”, 
és Monument Nacional Catalogat. 

L’hotel disposa d’un total de 170 habita-
cions i 60 suites, totes perfectament equipades i 
molt confortables. El preu de l’habitació doble 
és de 450/600 euros/dia. 

Si es pot, recomanem gaudir de les seves 
suites temàtiques, visitades periòdicament per 
grans personatges, com la Suite Littéraire, 
amb una biblioteca a l’interior; la Suite Ipéra; 
la Suite Arman, amb nombroses escultures 
d’aquest genial artista, o la Suite Signature, 
amb vistes a la Torre Eiffel i a la cúpula dels 
Invàlids...

També val a destacar el seu fi tness center 
per a l’evasió i per posar-se en forma. I el seu 
Lutèce Ernest Bar, amb les “soirées jazz”. 

Disposa de Wi-Fi gratuït a tot l’hotel i 
servei d’habitacions 24 hores. Compta amb dos 
restaurants importants i coneguts: Brasserie
Lutetia i Restaurant Le Paris, que amb el 
xef Philippe Renard manté, des de fa anys, 1 
estrella a la guia Michelin.

LUTETIA.- 45 Boulevard Raspail. 75006.Tel.: + 33(0) 149 544 646. Fax: + 33 (0) 149 544 600. American Express, Diners, 
Master Card i Visa. Pertany a la cadena Concorde Hotels & Resorts. Correu electrònic: lutetia-paris@lutetia-paris.com. 
Web: www.concorde-hotels.com/lutetia.

Façana de LutetiaFFaFaFaFaFaFaFaFFaFaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaaç nnaa d ddee Luuuteteteet tititititititiiaaaaFaçana de Lutetia

UnUUnUnUnUnaaaa pepepeppeçaçaçaa d d dd’a’a’a’a’artrtrtrt a a aaa l l l’i’i’i’ ntntntnttterererererrere ioioiooiorrrrrr dedededeeeededeedeed  L L L L L L L L L LLLututututututuutuu etetetetetetetetetiaaiaia
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Vista des de la suiteViV staa des de la suuititeeVista des de la suite

BBannynnynynynynnynny ddd deee lalala s sssuiuiuuu teteeteB

BrBrBBrrasaasa seseseriririiaaaa LuLuLuLuteteteteeeetetetitititiaaaa

Suite LiteràriaSuSuS itittteeee LiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiitetttt ràriririaaSuite Literària
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Le Tremoille, patrimoni hoteler de "grandeur"

Estandard del patrimoni hoteler de luxe parisenc, aquest hotel, 
situat al cor del districte VIII, va reobrir les seves portes el juny 
de 2002, després de 15 mesos de reformes, experimentant un 
autèntic renaixement, una segona joventut, però conservant els 

vestigis arquitectònics de l’edifi ci. 
Els espais i volums van ser dissenyats de nou i transformats per 

Richard Martinet per donar lloc a les 88 habitacions i 5 suites que 
té actualment.

La façana exterior, qualifi cada d’estil haussmanià, va retrobar el 
seu esplendor original amb les seves motllures i balcons de ferro forjat. 
Les motllures i xemeneies de marbre també es poden observar en les 
habitacions, que disposen d’aire condicionat i les darreres tecnologies 
(televisors LCD amb canals per satèl·lit, DVD, Internet ADLS gratuït... 
i ambients diferents. Totes estan equipades amb un “hatch”, sistema de 
servei d’habitacions d’accés directe sense necessitat d’obrir la porta. 
I algunes habitacions disposen de terrasses privades amb excel·lents 
vistes sobre els terrats de París. 

El preu de l’habitació doble oscil·la, segons temporada, entre 340 
i 710 euros/dia. 

Destaca també el seu centre de tonifi cació i bellesa per al relax i el 
benestar, amb zona cardio-training, sauna i dutxa de dolls. 

Al costat del hall, a la vora de la preciosa escala estil Art Décó, hi 
ha el bar i, més enllà, Louis 2, el restaurant chic i modern, de cuina 
refi nada de l’hotel, on ofi cia el xef Yann Frhon.

LE TRÉMOILLE.- 14 Rue de La Trémoille. 75008. Tel.: + 33 (0) 
156 521 400. Fax: + 33 (0) 140 700 108. Director general: 
Olivier Lordonnois. Correu electrònic: reservation@hotel-
tremoille.com. Web: www.hotel-tremoille.com.

Entrada a Le tremoilleEnEEnEEEnEnEnEnEEEEEEEE ttttrttrtrttttrrtrt adadadadddadaaaaa aaaaaa LeLeLeLeLLeLeLeL  tttttttt trrrrereremomom ililleleeEntrada a Le tremoille

HaHaHaHaHaabibibibibibb tatatatataat cicicicicicc óóóóóóóóó

BaBaBaBarrrrrrrrrrrrr
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FaFaFaaçaçaçannanana ddee LeeLeLe TTreer mooilii le, dee diaa
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Park Hyatt Paris-Vendôme, galeria d’art i confort

Situat en ple centre de París, al costat de la plaça Vendôme i a dues 
passes de l’Òpera i de les exclusives boutiques de Faubourg Saint 
Honoré, al districte II, aquest hotel va ser inaugurat l’any 2002 i 
disposa d’un servei personalitzat, professional i d’una singular 

decoració interior, fruit de la labor del dissenyador Ed Tuttle.
Emmarcat en un estil clàssic parisenc, la seva col·lecció d’art 

converteix aquest indret en una autèntica galeria on destaquen mestres 
internacionals contemporanis. 

L’hotel ocupa 5 edifi cis diferents de l’època de Hausman transfor-
mats en un de sol; manté a la façana inferior les 200 tones de delicada 
pedra del seu origen. Té 168 habitacions, 36 de les quals són suites, 
decorades amb tonalitats càlides, simples i elements artístics molt se-
lectes i elegants mobles, i equipades amb equips de Bang & Olufsen, 
accés a Internet d’alta velocitat i televisió via satèl·lit, etc. 

Destaca la Suite Dúplex, amb 2 xemeneies, escales de marbre, 
sòl de caoba i tres petites terrasses. El preu de l’habitació doble és de 
690/760 euros/dia. L’hotel disposa també d’spa, equipat amb un gim-
nàs, sauna, vestuaris i 4 sales per tractaments amb sòl de fusta, parets 
de caoba, dutxes de marbre i cornises daurades, a més d’una sala de 
relaxació amb jacuzzi. 

El seu restaurant gastronòmic, Le Pur’Grill, està sota la batuta 
del xef Jean François Rouquette des de 2005 i només ofereix sopars. 
També té el restaurant Les Orchidées.

PARK HYATT PARIS-VENDÔME.- 5 rue de la Paix. 75002. 
Tel.: + 33 (1) 58 71 12 34. Fax: + 33 (1) 58 71 12 35. Director. 
Gorka Bergareche. Correu electrònic: paris.vendome@
hyatt.com.

EnEnEnnEnnnEE trtrtrttttt adadadddddddaaaaaaaa alalalaalaalaa  P P P PPPParrarrarrrkkkkkkkkkkkkkk HyHHHHHyHyHyHyHyyyyyHyHyHyHHHyHH aaatattttaatatatttttttt PaPariris-s-s-s----s---VeVeVeVeVeVeVendndndndndndndddnddddôôôôôômmmô ee

LLaLaLaLaLaLaLaLaLaLLaLaLaLa xxememeneneiiaaaaa

RReReReRestststststststststtauauauuauauauauaaa rarararararaaaaraaararantntntntntnt LL Leeeee PuPuPuPuPuuPuPuPuPPuPPuPuuuuur’r’r’r’r’r’r’’r’r’r’rrrrrrrrr GrGGGGrGrGrGGGrGGG illiilillilillllllllllll

XXXeXXeXeXXeXeXeXXXXeffffffffff RoRoRoRoRooRooouquuquuqqquuqquqqqqqueuuuuuuu tte

P d’Poma ddd’a’a’aa’amomom rP d’



Reportatge

Gastronomia i Turisme • 27 



Reportatge

28 • Gastronomia i Turisme

Gran Vefour, un gran Relais Gourmand

UnUnUnUnUn r rr rraaaaacacacacaaaacaaaaa óóóóó dededeeel memmmm njadadadadadororooo  dddddelelelelel G G G GGrararaarandnddddddnddndd V VV V V V VVV VVV V V V VVVVV VVVVVVVVVVVVV fefefefefeffffeffefefeffouououououoouououourrrrrrrr
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Situat al Palais Royal des de 1760, és un dels 
més bells restaurants de París, per la seva 
magnífi ca decoració del segle XVIII, un mo-
nument històric. També la seva cuina, a càrrec 

del xef Guy Martin, és tota una delícia; sap realitzar 
elaboracions culinàries antològiques i això ha fet que 
en els últims anys ostenti la màxima qualifi cació de 
la Guia Michelin: 3 estrelles. 

Dirigeix la sala Christian David i de l’importan-
tíssim celler, amb més de 850 referències, s’encarrega 
el sommelier Patrick Tamisier. El comensal pot 
asseu re’s en el mateix lloc que ho feren Bonapar-
te, Lamartine, Diderot, Víctor Hugo, Balzac,
Colette, etc. 

Entre les especialitats culinàries d’aquest mag-
nífi c xef cal esmentar els clàssics de la seva carta: 
Raviolis de foie gras, crème foisonnée truffée, 90,00; 
parmentier de queue de boeuf aux truffes, 88,00; 
pigeon Prince Rainier III, 105,00; palet noisette et 
chocolat au lait, glace au caramel brun et prise de 
sel de Guérande, , 31,00. Menú migdia: 88,00. Menú 
"Plaisir": 268,00.

LE GRAND VEFOUR.- 17, rue de Beaujolais. 
75001. Tel.: +33 (1) 42 96 56 27. Fax: +33 (1) 
42 86 8071. Horari: de 12,30 a 14,15 i de 
19,30 a 22,15 h. Tanca dissabte, diumenge 
i agost. American Express, 4B, Diners, Mas-
ter Card i Visa. Serveis: aire condicionat, 
aparcacotxes. 1 menjador privat per fi ns 
a 20 comensals. Correu electrònic: grand.
vefour@wanadoo.fr. Web: www.grand-
vefour.com.

El f d l G d V f G M tíElElElElllElEEE  xxxefeff d ddddddddelel G GGrararaandddddddnd VVVVVVVVVVefeeefeeffeefouour,r,r,r,r,r,r,r,r,, G G GGGGuyuyuyuyuyuyuyyyyy MMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMararararaaraaa títítíttítítíttíítít nnnnnnEl f d l G d V f G M tí
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Taillevent, excel·lent mostra d’alta cuina
Fundat l’any 1946 pel pare del durant 

molts anys director i propietari, Jean-
Claude Vrinat, lamentablement mort 
l’any passat, ha aconseguit ser considerat 

un dels millors restaurants del món, fregant la 
perfecció. Des de llavors continuen la seva obra 
la seva dona Sabine i la seva fi lla, Valérie.
Alain Solivérès, alumne de Ducasse, Sen-
derens i Guérard, xef de Taillevent des del 
2002, ofereix una cuina clàssica actualitzada, 
tradicional francesa, impecable 

Durant molts anys el restaurant Taillevent
va tenir tres estrelles a la guia Michelin; actual-
ment en té dues, encara que no comprenem de 
cap manera per quin motiu n'ha perdut una i, 
per tant confi em que ben aviat la recuperarà. 

La decoració és clàssica i molt elegant. 
Les parets estan recobertes de fusta noble i 
amb quadres de bons pintors. El servei, sota 
la supervisió de Jean-Marie Ancher, és d’alta 
escola. El celler, a cura de Manuel Peyrondet,
és un dels més importants de França, amb 
40.000 ampolles i 3.000 varietats a la carta 
de vins. 

Les especialitats més destacades de la carta 
són: Rémoulade de tourteau à l’aneth, sauce 
fl eurette citronnée, 60,00; foie gras de canard 
au Bnayols, fruits et légumes caramélisés, 
54,00; langoustines royales croustillantes, 
marmelade d’agrumes et thé vert, 92,00; 
trilogie gourmande, 32,00. 

El restaurant ofereix un menú Suggestions

només els migdies per  80 euros i el menú 
degustació per 190. El vi recomenat és el 
Petit Chateau Roc de Jean Lys, Bordeaux 
Supérier, 28,00.

TAILLEVENT.- 15, rue Lamennais. (75008). París. Tel.: 0144 95 15 01. Fax: 01 42 25 95 18. Horari de 12,15 a 13,30 i de 19,15 
a 21,30 h. Tanca dissabte, diumenge, festius i del 24 de juliol al 24 d’agost. American Express, CB, Diners, Master Card 
i Visa. Aire condicionat. 2 menjadors privats per fi ns a 32 comensals. Aparcacotxes. Correu electrònic: mail@taillevent.
com. Web: www.taillevent.com.

El xef de Taillevent Alain SolivérèsEl xxef de TaTailleleveventnt,, Alaiaiinnn SoSolivérèsEl xef de Taillevent Alain Solivérès
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Relais Louis XIII, la cuina de Manuel Martínez

Manuel Martínez, l’avi del qual era de Mieres, tot i que ell 
no parla espanyol, es va consagrar com a xef treballant 
durant 8 anys al capdavant de la cuina de La Tour d’Ar-
gent. Després es va instal·lar en el seu propi establiment, 

Le Relais Louis XIII, a la riba esquerra del Sena, davant del que va 
ser el Taller de Picasso, on ja porta dotze anys. 

El restaurant ocupa una antiga mansió, sobre els vestigis del 
convent de la Grands Augustins (en el qual el 14 de maig de 1610 va 
ser assassinat Henri IV i proclamat el jove Dauphin rei de França i 
de Navarra), que manté l’estil decoratiu rústic i disposa de diversos 
menjadors petits a la planta baixa i al primer pis. 

Martínez, que ostenta el títol de “Meilleur Ouvrier de France 
1986”, ofereix una línia de cuina gastronòmica francesa que cada any 
és distingida per la guia Michelin amb 2 estrelles. Compta amb el suport 
de la seva fi lla en la direcció de la sala. Val la pena degustar l’exquisit 
menú degustació que ofereix per 110 euros (begudes a banda). Per dinar 
també hi ha un menú per 50 euros, i per sopar, per 80 euros. 

Entre les especialitats d’aquest excel·lent xef cal citar: Raviolis 
de homard; foie gras et jus crémé aux cèps; blanc de turbot sauvatge 
de nos côtes aux aromates; classique millefeuille vainille bourbon et 
créme au whisky. Destaca l’important celler, amb unes 500 referencies, 
a cura del sommelier Lucas Frank.

RELAIS LOUIS XIII.- 8, rue des Grands Agustins. 75006. Tel.: + 00 (1) 43 26 75 96. Fax: + 00 (1) 44 07 07 80. Horari de 12,00 
a 14,30 i de 19,30 a 22,30 h. Tanca diumenge i dilluns. Vacances a l’agost. American Express. Diners. Master Card i Visa. 
Aire condicionat. Aparcacotxes. 2 menjadors privats per a fi ns a 16 comensals.
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Manuel Martínez conversant amb Fèlix LlovellManuel Martínez cccononoononveveveveversrsrsrsananananttttt aaaaaamaa bbbbbbb Fèèèèèèèèèlllix LlovellManuel Martínez conversant amb Fèlix Llovell
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