CITYGUIDE

Tasty Thailand
ALS WE JE EEN TIP MOGEN GEVEN VOOR EEN GOED
VOORNEMEN VOOR 2018: BOEK EEN TICKET NAAR
THAILAND EN GENIET VAN GRENZELOOS LEKKER ETEN
Tekst DORETTE KOSTWINDER Fotografie MITCHELL VAN VOORBERGEN
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VORIGE PAGINA LINKS:
Thippanet Night Market in
Chiang Mai. RECHTS: Pad
thai met garnalen, tofu en
bonencress bij GINGER &
Kafe in Chiang Mai.
DEZE PAGINA: de relaxte
binnentuin van foodhal
theCOMMONS in Bangkok.

espetter van wokpannen, de geur van verse kruiden, rokende barbecues
en stomende rijstmandjes uit mobiele keukentjes op iedere hoek van de
straat. Maar ook drip coffee, torenhoge ijscoupes met sticky mangorijst
en cocktailshakers op grote hoogtes. Thailand heeft het allemaal. Wie
het niet pittig genoeg kan, zal zich thuis voelen in de noordoostelijke
provincies (Isaan), waar geliefde gerechten als tom saap (spicy soep van
varkensribbetjes) en pikante rundvleessalade niet moeilijk zijn om te vinden.
Om al dat pittigs af te blussen worden ze vergezeld door rauwe en gekookte
groentes, banaan, bolletjes kleefrijst en som tam (papajasalade). Kies voor
de volledige Isaan-ervaring voor allerlei lokale gerechtjes en bestel er een
fles whisky met bruiswater naast, net zoals de lokale bevolking dat doet.
Maar vergeet een ding niet: ped nit noi – niet te heet.
Het leuke is dat je met een vliegensvlugge binnenvlucht zo in het noorden zit,
waar ze meer houden van zoet. Of maak een pitstop in het zuiden – daar kiezen
ze voor een palet van allerlei smaakmakers en kun je relaxen op paradijselijke
stranden, waar je dagdromen worden gevuld met een rumcocktail of het sap uit
een jonge kokosnoot. Wil je het liefst van alle regio’s wat proeven? Ga dan naar
‘de rijstkom van Thailand’, het centraal gelegen deel. Hier bevindt zich onder
andere het altijd drukke Bangkok, waar meer dan 15 miljoen mensen wonen
die bijna nooit thuis koken. Daardoor is er voor ieder wat wils en vind je er net
zo makkelijk kleefrijst uit het noordoosten als specialiteiten uit het zuiden bij
kraampjes langs kant van de weg, en all time favourites uit de keukens van over
de hele wereld.
Maar we moeten eerlijk zijn: als je echt het hele land kriskras zou willen
doorkruisen, en bij ieder restaurant of streetfoodkarretje wat wilt proeven,
dan ben je een leven lang zoet – zeker omdat er naast het authentieke Thaise
eten zoveel nieuws en hips bijkomt. De volgende pagina’s geven je een aantal
must-visit-plekken uit het veelzijdige Bangkok en foodwalhalla Chiang Mai.
En mocht je na deze trip weer in het vliegtuig naar huis zitten, dan kun je de
rest van de nog onontdekte regio’s gewoon direct op je bucketlist zetten!

Bangkok
MET DE KLOK MEE VANAF

De mensen in Thailand zweren bij sabai sabai, dat zoiets betekent als take it
easy. Zelfs in de hectiek van de hoofdstad, het reusachtige zenuwcentrum van
het land, is dit hun mantra: in de wirwar van straatjes staan de locals rustig
vijf tot acht keer per dag een hapje te eten, kun je om de honderd meter van
een Thaise massage genieten en doen tuktukchauffeurs een middagdutje op
de achterbank. Er is dan ook maar één manier om deze stad te verkennen: zet
je relaxmodus aan en stop zo vaak als je kunt voor het lekkerste streetfood en
hippe hotspots.

LINKS: Op de Banglamphu
Market worden, net als op de
vele andere foodmarkten in
Bangkok, de kleine lokale
gerechten voor je neus bereid;
welke straat je ook inloopt, er is
altijd wat te zien; bij The Never
Ending Summer koken ze Thais
met een moderne twist.
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FOOD

Streetfood, overal streetfood. Het is niet zozeer de vraag wat je moet eten, maar
waar je moet beginnen. Vraag de locals om de beste pad thai, tom yam en sticky
rice. Ga af op de geurige kruidencurry’s en laat je de weg wijzen naar de meest
fantastische foodmarkten – de Ratchawat Market is een aanrader! Nog een tip:
ga met Chin van Chili Paste Tour ( bangkokfoodtours.com) op pad. Ze neemt je
mee naar eettentjes waar je als toerist niet zo snel komt en laat je smaakpapillen
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‘NAAST STREETFOOD, IS ER NOG VEEL
MEER TE ONTDEKKEN IN BANGKOK. SCHUD
EEN TUKTUKCHAUFFEUR WAKKER EN LAAT JE
BRENGEN NAAR FOODHAL THECOMMONS'

DEZE PAGINA, MET DE KLOK
MEE VANAF LINKSBOVEN:
Overal, maar écht overal, vind je
op straat kleine eetkraampjes;
gaeng tai pla op de Banglamphu
Market; na een dukke werkdag
snel naar huis is er hier niet bij
– het verkeer staat bijna altijd
vast; gegrild varkensvlees met
knapperig korstje, verse kruiden
en hot chilipepers bij The Never
Ending Summer; deze Thaise
amigo slijpt de messen voor de
hele marktstraat; gefrituurde,
knapperige snapper.
VOLGENDE PAGINA: Bij Barrio
Bonito geldt: sharing is caring!

stuiteren van gerechten uit de authentieke Thaise keuken. Van alles wat
we met haar geproefd hebben is gaeng tai pla op de Banglamphu Market
de absolute favoriet: een pittige rodecurrysoep uit de zuid-Thaise keuken
waar de tranen van over je wangen rollen – maar lekker dat-ie is!
Hoewel je zonder twijfel prima een hele week kunt leven op streetfood,
is er meer te ontdekken. Schud een tuktukdriver wakker en laat je brengen
naar foodhal theCOMMONS (thecommonsbkk.com). Internationale chefs
staan klaar om je te verrassen met geweldige gerechtjes die je kunt delen
in de loftachtige binnentuin. Ga voor de in Bangkok beroemde burrito
met pulled pork van Barrio Bonito (@BarrioBonitoBKK ), een halve of
hele kreeft van The Lobster Lab (@TheLobesterLab) of een veggie pokébowl van Hunter Poke (@hunterpoke.th), opgericht door een groepje jonge
enthousiastelingen uit Los Angeles. Aan de andere kant van de Chao
Phraya-rivier, die Bangkok in tweeën splitst, vind je ook de hipsterspot
Never Ending Summer (@TheNeverEndingSummer). Als je er bijna van
overtuigd bent dat er niks meer kan zijn, geef dan niet op; je bent niet ver
van een waanzinnig terras dat bij schemering heel instagrammable en knus
is – en dan hebben we het nog niet eens over het eten gehad…
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COCKTAILS

Rooftopbars zijn misschien wel net zo kenmerkend voor de stad als streetfood
en tuktuks. Deze bars, die je voornamelijk vindt op het dak van over-de-top
vijfsterrenhotels, laten je met een cocktail in de hand even helemaal ontsnappen aan de drukte van de stad. Voor de mooiste skyline plof je neer op de 24e
of 25e verdieping van Hotel Muse Bangkok bij The Speakeasy ( hotelmuse
bangkok.com). Vraag hier de cocktailshakers om de verrassende Sezerac (een
mix van Jack Daniel’s, absint en kruidige bitters), de lichtzoete Brandy Crusta,
of ga voor een ultieme klassieker – die zijn hier onvergetelijk lekker. Sirocco
Sky Bar ( lebua.com), bekend van de film Hangover 2, is met haar panoramische
uitzicht over de Chao Phraya-rivier ook zeker de moeite van een bezoek waard.
Vergeet hier niet je flipflops en korte broek om te ruilen voor een casual-chique
outfit, anders kom je er niet binnen. Blijf je liever met beide benen op de grond,
drink dan een drankje aan de bar bij Teens of Thailand (@teensofthailand) of
Smalls (@smallsbkk). Of ga op zoek naar Rabbit Hole (@rabbitholebkk), een
verscholen pareltje waar masterbartenders ‘Chacha’ en ‘Yod’ de tent runnen.
Met al dat bijzondere lekkers op de kaart maken ze je het niet makkelijk, maar
wat je beslist niet mag missen is de Mad Hatter: een frisse mix van Tanqueraygin, passievrucht en gerookte thee, afgetopt met soda en een schijfje gerookte
sinaasappel. Heb je zin in een laatste afzakkertje? Om de hoek zit J. Boroski
(sipslowly.com), waar ze tot twee uur na middernacht doorshaken.

OVERNACHTEN
AVANI Riverside Bangkok Hotel (minorhotels.
com) Neem een unieke duik in het zwembad
op het dak van het hotel, tuur vanaf de sky-bar
over de stad en trakteer jezelf op een middag
in de spa. En heel fijn: ze staan klaar om je te
helpen voor een taxirit naar de leukste spots.
Anantara Sathorn Bangkok Hotel (bangkoksathorn.anantara.com) Thailand wordt ook wel
het land van de glimlach genoemd – nou, dat
maken ze hier meer dan waar! De crew zorgt
ervoor dat je je hier meteen thuis voelt.
Anantara Chiang Mai Resort (chiang-mai.
anantara.com) Een heerlijke plek om volledig
tot rust te komen. Geniet van een uitgebreid
ontbijt – van broodjes tot noedels –, een diner
in het The Service 1921-restaurant en neem
een slaapmutsje aan de bar. Sabai sabai!
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DEZE PAGINA: Chang Puak
Gate Market.
VOLGENDE PAGINA'S
VANAF LINKS MET DE
KLOK MEE: Slow coffee bij
Akha Ama Coffee La Fattoria;
niet te missen: de Cowgirl met

Voor de kip bij SP Chicken (@SPChicken) rijden zelfs de locals een blokje om.
Het is moeilijk kiezen tussen de cherng doi en SP chicken, die de hele
dag op het spit draaien voor een gouden huidje. Maar wees hier wel op tijd,
want na vier uur zijn alle kippetjes hier de keuken uitgevlogen. Minstens zo
lekker eet je bij Khao Soi Khun Yai (@khaosoikhunyai), en het retro-restaurant
Kad nom sen willen we je ook zeker niet onthouden. Alles draait hier om rijstvermicelli (kanomjeen), curry’s, gefermenteerde bonen en lokale specialiteiten
als gestoomd varkensvlees (khao kan jin).

de lekkerste khao khu mu van
de stad; peteh beans (stinkbonen); haal wat extra groente
en fruit op de Morning Market
en geef het aan de monniken
om te offeren aan de goden;
Morning Market bij Chiang Mai
Gate; ontbijtruimte bij Anantara
Chiang Mai Resort.

KOFFIE

Ode aan de expats, van wie er veel in Chiang Mai wonen, want mede dankzij
hen kun je hier als koffieliefhebber je hart ophalen. Onze favorieten? Ristr8to
Lab (ristr8to-coffee-chiangmai.com) van award-winning barista Arnon Thitiprasert en Akha Ama Coffee La Fattoria (akaahma.com), waar vriendelijke
barista’s met liefde een doppio voor je zeten. En als je rustig wilt wakker worden,
is de tuin van koffiehuisje Art House (@artehousechiangmai) de place to be.

MARKTEN

Chiang Mai

Ben je een vroege vogel, ga dan naar de Morning Market bij Chiang Mai Gate
om een glimp op te vangen van het echte Thaise leven – tot 09.00 uur zul je hier
niet snel een toerist tegenkomen. Op de Jai Jai Market (@jjmarketchiangmai)
kun je je boodschappentas vullen met organic food, maar het is er ook heerlijk
rondstruinen langs tweedehands spulletjes. Zoek op de Thippanet Night
Market een oud vrouwtje dat luistert naar de naam Noy. Op een krukje en
met enkel een simpele kookpot maakt ze onweerstaanbaar lekkere bamboo
shoot, een rijke bouillon met verse groenten, kip en varkensvlees. Veel minder

Chiang Mai is een geweldige stad in Noord-Thailand die je een portie frisse
lucht serveert. Als de inwoners de gekte van Bangkok even willen ontvluchten, dan vind je ze hier. En niet zo gek: in no time zit je in de prachtige groene
bergen en je kunt er uren slenteren over de gezellige (avond)markten of de
Thaise keuken in duiken bij een van de organic kookscholen.

FOOD

VORIGE PAGINA'S, LINKS:
Reserveer een plekje op het
balkon bij late night bar Smalls;
RECHTS: Deze Thaise vrouwen
maken de lekkerste crispy
noedels met een eitje van
21 S Sathorn Rd; ontbijten met
een view bij AVANI Riverside
Bangkok Hotel.
DEZE PAGINA: Lesje springrolls rollen bij Thai Farm
Cooking School; GINGER & Kafe
serveert borrelplateaus waar je
je vingers bij wilt opeten.

Voor een lunch of brunch zit je bij het farm-to-table-restaurant Rustic and Blue
(rusticandblue.com) helemaal goed. In de keuken wordt alles zelf gemaakt –
denk aan pitajasmoothies en jalapeñojam – en het liefst plukken ze de kruiden
uit de eigen tuin. Deze populaire plek is kenmerkend voor Chiang Mai, waar
hippe zaakjes als paddenstoelen uit de grond schieten en organic gelijk staat
aan trendy, toegankelijk en ontzettend lekker. Bij Pun Pun Organic Restaurant
( punpunthailand.org) kun je voor maar veertig bath (iets meer dan één euro)
met een pad thai op je schoot heerlijk vertoeven onder een sprookjesachtige
boom, en in de kleurrijke fauteuils bij GINGER & Kafe (thehouseofthailand.
com) blijf je het liefst de hele middag zitten. Bestel voor de lekkere trek het
hapjesplateau van het huis met meng kham (cha-pu-bladeren gevuld met verse
kruiden, pinda en pittige saus), krokante garnalenspringrolls en Thaise waterspinazie in tempura met tamarindedip. En als je nog een gaatje vrij hebt, loop
dan even langs langs de nieuwe locatie van Ice Creamery (@Icecreamerycnx),
waar ze spectaculaire ijscoupes serveren.
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BOEK JE TICKET

moeilijk te vinden is de Cowgirl – met haar grote, witte cowboyhoed – op de
Chang Puak Gate Market, waar mensen in de rij staan voor de beste khao
kha mu (varkensstoof met rijst en ei) van de stad.

KOOKSCHOOL

Na het proeven van de Thaise keuken in Bangkok en Chiang Mai is de
conclusie al snel dat de Thaise afhaal van thuis bij lange na niet kan tippen
aan de smaken van hier. Dus zit er niets anders op dan al die smaakvolle
gerechten zelf te leren maken – en we kunnen je zeggen: dat is bepaald geen
straf! Op een half uurtje rijden van Chiang Mai ligt de organic Thai Farm
Cooking School (thaifarmcooking.com). Laat je oppikken met een busje
vanaf het centrum en leer van Engels sprekende locals perfecte curry’s,
crispy springrolls en noedelsoep maken met ingrediënten die je die ochtend
op de markt hebt gehaald. Vergeet ook niet af en toe om je heen te kijken: de
tuin staat vol met verse kruiden als koriander en kaffirlimoenblaadjes, maar
ook mango’s, longan (het lekkere zusje van de lychee), aubergines, chilipepers, butterfly peas, en nog veel en veel meer…
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Als een van de weinige vijfsterrenluchtvaartmaatschappijen wereldwijd vliegt het Taiwanese EVA Air
drie keer per week – op dinsdag,
donderdag en zaterdag – zonder
tussenstops vanaf Schiphol van
Amsterdam naar Bangkok, waarna
het vliegtuig doorgaat richting de
Taiwanese hoofdstad Taipei. Met
maar liefst drie verschillende reisklassen aan boord kun je altijd
kiezen voor een plekje dat bij je
past. Vlieg lekker comfortabel in
de Economy Class, of betaal net
een beetje meer voor een vlucht
met extra beenruimte in de
Premium Economy Class. Reizen in
stijl doe je in de Royal Laurel Class,
waar je niets minder dan ultieme
luxe kunt verwachten: een zachte
businessclass-stoel die je kunt
uitklappen tot een full-flatbed
waarop je prinsheerlijk kunt wegdromen. En natuurlijk kun je in alle
drie de klassen genieten van goed
eten, on demand in-flight entertainment (films, muziek en games!)
én de supergastvrije Aziatische
full-service waar EVA Air al bijna
dertig jaar om bekendstaat. Met
andere woorden: met EVA Air kan
het niet anders dan dat je heerlijk
en comfortabel reist! evaair.com

