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Y3

Drink
je
mooi

Goed nieuws voor designliefhebbers;
Illycaffè lanceert de compacte illy Y3
in een nieuw kleurpalet bestaande uit
zwart, wit, lime, groen en oranje. De Y3
Iperespresso vormt de ideale samensmelting van kwalitatieve illy koffie en
simplistisch design. €139 illy.com

HELEMAAL IN DEZE TIJDSGEEST WAARIN
WE ONS STEEDS BEWUSTER WORDEN VAN
DE WERELD WAARIN WE LEVEN EN HOE
WE ZELF IN DEZE WERELD WILLEN STAAN,
PAST HET UNIEKE THEECONCEPT VAN
LA MYSORE PERFECT. DE HONDERD
PROCENT NATUURLIJKE THEE IN
DIVERSE SMAKEN EN MET DIVERSE FUNCTIES SLUIT NAADLOOS
AAN OP DE BEWUSTE LEVENSSTIJL DIE STEEDS MEER MENSEN ADOPTEREN. €11,95
lamysorecosmetics.nl

Taika
De serie Taika, één van de populairste
collecties van Iittala, heeft fans heeft over de
hele wereld en gaat een nieuwe, internationale
fase in. De collectie wordt uitgebreid met
nieuwe vormen en materialen en is daardoor
multifunctioneler dan ooit.
iittala.com

RESTAURANTS

Zodra de zon begint te schijnen stroomt het
terras vol met goedgemutste mensen. En die laat je
comfortabel vertoeven op de schitterende stoelen en banken van Borek! Voor meer informatie zie
borek.eu

Na het succes van haar veel verkochte
eerste kookboek ‘Chez Rachel’ gaat fun
loving foodie Rachel Khoo nu op ontdekkingstocht langs Franse marktpleinen,
kusten en bergen. Het resultaat: ‘Mijn
Franse Keuken’. Een reiskookboek waarin alle kleuren, geuren en smaken van
Frankrijk samenkomen. €19,99 (Kosmos
Uitgevers) rachelkhoo.com
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TEA CLUTCH
Als theeliefhebber drink je jouw
favoriete thee natuurlijk het liefst
waar en wanneer je maar wilt.
Daarom heeft de Tea Bar nu een
heuse – jawel – Tea Clutch vervaardigd! Met vijftien theefilters en losse
thee in een trendy verpakking heb
je altijd je eigen thee bij de hand. De
on-the-go verpakkingen komen in
de smaken Choco Chanel, Champ
Chique en Mango Madness. €4,95
teabar.nl

