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Nio butiker du inte får 
missa i Washington

1 Glen’s Garden 
Market

2001 S Street NW
Även om området är 
överfullt med roliga 
kaféer och restauranger 
för alla smakriktningar 
kan det vara värt 
en extra kvarters 
promenad för att smaka 
Glen’s hemmagjorda 
sallader, ekologiska 
pastarätter eller 
veganska lunchrätter. 
Miljön är ungdomlig 
men här blandas alla 
åldrar och man kan slå 
sig ner inne eller ute.

2 Bloom
1719 Connecticut 

Avenue NW
Paret Ertekin som driver 
butiken importerar 
sedan fem år tillbaka 
smycken, väskor, 
kläder, handdukar och 
heminredning från 
sitt hemland Turkiet. 
Smyckena designas av 
turkiska konstnärer 
och säljs i den vackert 
inredda butiken till en 
kräsen kundkrets runt 
Dupont Circle.

3 The Mediterra-
nean Way  

Gourmet Market
1717 Connecticut  
Avenue NW
Här hittar kunderna 
viner, kryddor, oljor, 
pasta, konfektyr och 
andra delikatesser 
från Medelhavet, 
främst från Italien och 
Grekland. Vinsortimentet 
presenteras i en 
spännande exponering 
över hela butiksväggen 
och godsakerna slås in i 
vackra presentförpacknin-
gar för den som så önskar.

REPORTER

SUSAN BERZELIUS

“Traffic is awful around Dupont Circle today”. Den frasen 
känner alla vänner av 90-talsserien The West Wing igen. Men 
självklart har vi lämnat bilen hemma, reser med Washingtons 
utmärkta Metro-system och kliver av i denna charmiga del av 
Washington DC. 

Här ligger små, nischade butiker tätt och det stora utbudet 
av roliga kaféer, dygnet runt-öppna barer och restauranger 
med mat från världens alla hörn gör Dupont Circle väl värd ett 
besök när man är i USA:s huvudstad.
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4 Comfort Shoes One
1630 Connecticut Avenue NW

Fotvänliga men förvånansvärt moderiktiga 
skor för alla åldrar exponeras i en färgglad 
och pigg miljö. Den lokala kedjan har funnits 
i DC-området i drygt 25 år och har en stark 
lokal förankring och många stamkunder. 
Dessa servas av vänlig och hjälpsam 
personal som på gammaldags manér sätter 
sig på en pall framför kunden och hjälper till 
med provningen.

5 Tea Mansion
1627 Connecticut Avenue NW

Den första tebutiken i vad som planeras att 
bli en kedja enligt ägaren Danny Setia. Han 
startade butiken när jättekedjan Teavana 
med nästan 400 butiker utkonkurrerades av 
Starbucks. Här kan teentusiasterna provsmaka, 
lära sig om teceremonier och delta i lokala 
konstvandringar som sedan avslutas i den 
charmiga lilla butiken i den långsmala lokalen.

6 Tabletop
1608 20th Street NW

En halvtrappa ner från gatan i vad 
som först ser ut som en oansenlig 
liten källarlokal ligger denna hippa 
och charmiga inredningsbutik som 
är en av två i företaget. Fokus ligger 
som namnet antyder på allt som 
har med dukning och bord att göra 
men det finns också ett helt annat 
sortiment som exempelvis smycken.

7 Loft
1611 Connecticut  

Avenue NW 
Loft damkläder är en av få 
butiker vid Dupont Circle som 
tillhör en kedja. Företaget 
grundades för bara 20 år sedan 
men har redan 500 butiker i USA, 
Kanada, Mexiko och Puerto Rico. 
Mellanprisklass på modet som 
vänder sig till 30-50-åringar.

8 Lou-Lou
1603 Connecticut Avenue 

NW
Granne med Loft ligger Lou-Lou 
som är allt som Loft inte är; gladlynt, 
barnsligt och väldigt charmigt. 
Det gäller såväl inredning som 
skyltfönster och mode. Det är med 
glimten i ögat som personal och 
sortiment möter kunderna.

9 Kramerbooks and Afterwords
Connecticut Avenue NW

Kan vara den amerikanska huvudstadens 
både bästa och mest annorlunda boklåda. 
”Afterwords” syftar på den bar och 
restaurang som kunderna kan slå sig ner 
i ”efteråt”, eller i “efterordet”. Här erbjuds 
mängder av event, bland annat mingel 
där man diskuterar ”månadens bok”. Vem 
förväntar sig till exempel att finna en bar i 
direkt anslutning till barnboksavdelningen?
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1 Glen’s Garden MarketHitta rätt  
längs med  
Connecticut  
Avenue 

2 Bloom
The Mediterranean way 3

Comfort One Shoes 4 5 Tea Mansion

Tabletop 6 7 Loft

8 Lou Lou

Kramerbooks 9

Du vet väl att du kan få 
in den här kartan i din 
Google Maps-app? Gå in 
på Market.se och öppna 
den i din app därifrån.


