Glamour

Elk nummer onthult de redactie van Beau Monde
haar hotspots en must go’s.

Koninklijk
tintje

Adresjes

Zowel Mathilde, als de Nederlandse
prinsessen Máxima en Laurentien
komen regelmatig bij Natan om daar
prachtige outfits voor allerhande
bijzondere gelegenheden te kopen.
Ook wij lopen er graag binnen om
door de Edouard Vermeulen,
Collection en de Edition5-lijnen te
snuffelen. Zelden verlaten we het
pand zonder iets gekocht te hebben.
www.natan.be

Goede nacht!

En nieuw hotel midden in het oude stadscentrum van Antwerpen,
dat is Hotel Banks. Na een dagje winkelen in deze prachtige stad,
gaan we hier graag dineren om vervolgens in één van de mooie
kamers met uitzicht op de markt ons hoofd te ruste te leggen.
Graag rijden we op donderdag op dit hotel aan, zodat we op
vrijdag vroeg ons bedje uit kunnen om op de markt naar brocante
te zoeken. Fijn aan dit onderkomen is dat u dichtbij kunt parkeren,
en dus nooit lang hoeft te slepen met uw tassen met nieuwe
aankopen. Hotel Banks, Steenhouwersvest 55, Antwerpen

Zakelijk chic

Als glamourmagazine worden wij regelmatig uitgenodigd op chique feestjes en
partijen. Om goed voor de dag te komen, is het dus noodzakelijk dat er in onze
walk-in closet een paar key items hangen. Mooie kleedjes en accessoires die zowel
op de redactie als naar party’s gedragen kunnen worden, kopen we graag bij Mer
du Nord. Favoriet is de winkel in Knokke (Kustlaan 94), omdat we na een dagje
shoppen graag op de boulevard nog een drankje doen. www.merdunord.com

Schone
zaken

Niet alleen wij zelf zien er graag
parmantig uit, ook onze Fifi gaat natuurlijk stijlvol
over straat. Deze handige ‘poo bag’ met diamantjes kunt
u aan de hondenriem hangen, waardoor het uitlaten van
de hond in ene maal een stijlvolle gebeurtenis wordt.
De ‘poo bag’ en andere glamourvolle hondenzaken zijn te
koop bij Folie for Dogs, Turnhoutsebaan 186, Schilde.
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Uit het hoge
noorden

Sinds enige tijd is het Nederlandse merk
Goosecraft ook bij ons te koop.
Goosecraft is vooral bekend om zijn strak
gesneden lederen jasjes, maar ook deze
mooie donkergroene tas is van hen.
Clinic in De Burburestraat 5 te
Antwerpen verkoopt dit merk.

Lekkers
uit de zee

Wanneer we in Brussel
zijn, gaan we graag naar
La Quincaillerie, gelegen in
le Chatelain. Dit restaurant
is dé plek om te genieten
van zeevruchten. Graag
schuiven we aan op een
kruk aan het buffet zodat
we met de chef mee kunnen
kijken naar de bereiding van
al het lekkers. La Quincaillerie,
Edelknaapstraat 45, Brussel

