talk of the town

Door Muriël Swartenbroekx

Koning
van de neuzen
Een slimme styling en een goed bewaard ambachtelijk
recept, meer moet het niet zijn om van de Cuberdons
Léopold een succes te maken. Bereid volgens het authentieke recept dat zeven dagen vereist om de gesuikerde siroop om te vormen tot een kegeltje.
Een doosje bevat 21 cuberdons, een knipoog naar onze nationale feestdag. Te koop
bij Rob's Gourmet Market, Smets en Les
Précieuses in Brussel. Prijs: 24,50 euro.
Info: www.cuberdonsleopold.com

Mango & Moss

Topmodel Kate Moss haalt nog eens
alles uit de kast voor Mango. Hiermee
volgt ze Scarlett Johansson, Olivia
Palermo en de zusjes Penélope en
Mónica Cruz op, die eerder het gezicht
waren van de Spaanse keten. Het is
topfotograaf Terry Richardson die de
Britse laat schitteren in dit voorjaar zeer
populaire pasteltinten als poederroze,
beige, zalmroze en mintgroen.
Info: www.mango.com

E-boom

Uit een onderzoek van BeCommerce, de Belgische vereniging van spelers op de e-markt, blijkt dat 83% van hen verwacht een ‘double digit’
groei te boeken in 2012. Ook vorig jaar steeg de omzet van webwinkels
met 24% tot 1,12 miljard euro. Enkele leuke, Belgische nieuwkomers:

❯ www.famousbox.be De eerste e-department store
van Belgë met internationale, gesofisticeerde merken als American Vintage, J Brand, M. By Missoni, Patrizia Pepe, Paul &
Joe Sister, ... maar ook de lopende collecties van Belgische
merken als Bellerose, Essentiel en Olivier Strelli. Bijkomende plus is het online magazine dat u op creatieve wijze
door het aanbod gidst.
❯ www.closet.be De collecties van opkomende, hippe merken krijgen een platform in de webwinkel van Closet. U vindt er het Deense Custommade, de architecturale
vormen van Wonhunderd, jeans in frisse kleuren van
THVM Atelier, Omsk Belgium,... en – exclusief voor
België – de folkloristische chic van Pyrus.
❯ www.showroom86.com Voor kwalitatieve, trendy kleding maar ook voor online
stylingadvies met merken als Tommy Hilfiger,
Pepe Jeans, Scotch & Soda, Hackett, Thot
Memphis, Noë,... Gratis levering thuis of in
een afhaalpunt.

Compromiesloze kracht

Het Zwitserse horlogemerk TAG Heuer waagt zich aan het
ontwerp van een luxueuze smartphone. Licht en stoer tegelijk
is LINK uitgerust met een schokbestendige rubberen chassis
en versterkt met ingeschroefde titanium- en koolstofvezelbruggen, een referentie naar de chronografen van het merk.
Ook prestigieuze materialen en geavanceerde componenten
uit de horloge- en autowereld als zwart PVD, diamanten en rozegoud komen terug in de Android Phone. Beschikbaar vanaf
juli. Prijs: 2.800 euro. Info: www.tagheuer.com
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