
 Tips Bangkok

‘all over town’ 

D
it keer in de serie ‘Tips voor 
Bangkok’ de meer recentere 
ontdekkingen die we met elkaar 
hebben gedaan! veel dank aan 
allen die tips hebben opgestuurd! 

‘All over town’ worden hierna 
de nieuwste, hipste en leukste 

adresjes gegeven. De logica in de volgorde 
(per categorie) is Riverside-Silom-Sathorn-
Sukhumvit van laag naar hoog-daarbuiten.
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kinder lessen in ‘art’, ze maken gebruik van veel ver-
schillende materialen en de kinderen maken een boel 
verschillende kunstwerkjes. De leraressen zijn Japans 
maar spreken goed Engels. 
• Anti-mug stickers zijn toch te vinden in Bkk! Ze zijn 
gespot bij TOPS Thonglor, bij de wasmiddelen. 
• The Accidental Butcher, Ekkamai soi 10 (heel eind 
de soi in). Moderne slagerij met café-gevoel, je kunt er 
ook koffie drinken. Verse worstjes, vlees. 
www.theaccidentalbutcher.com.
• Bangkok farmers market, K-village Sukhumvit soi 
26, laatste weekend van de maand een organische markt 
met kruiden, hapjes, groente, dips, brood, etc. 
www.bkkfm.com. Soms zijn er paardjes die je kunt 
aaien. Er zijn vaak ook allerlei activiteiten en helemaal 
achterin is een grasveldje met wat buitenspeelgoed voor 
de kids. Echt leuk!
• Cotton On, Mega Bangna, leuke cadeautjes en basics 
(kleding) voor kinderen en volwassenen.

• Lokale online shop voor leuk kinderspeelgoed: 
www.enginou.com. Nog niets bij besteld, maar ziet er 
veelbelovend uit.

        Things to do/overig

• Crystal spa, onder BTS Pra 
Khanong, fijne spa met een lekkere 
sfeer. Goede massages, voor stevig 
vraag om een ‘swedish massage’, 
voor gewoon vraag om de ‘aroma 
oil’.
• Panipa spa, op meerdere plek-
ken in de stad, nageltjes lakken 
en haartjes in mooie vlechtjes met 
lintjes of andere leuke kraaltjes etc.
• Koh Kret. Leuk om met het 
bootje over te gaan vanaf Pakret 
Pier. Je kan een leuk rondje fietsen 
(20thb per fiets) of in ‘t weekend de 
markt over struinen. Je kan ook op 
Pakret Pier een bootje huren en om 
het eiland varen en een paar stops 
maken en dan daarna met de boot 
naar The River Tree House om te 
lunchen.
• Taste of Thailand Food Tours 
- www.tasteofthailandfoodtours.
org. Een tip van een vriendin, een 
vrij nieuw bedrijf dat groepen (tot 
10 personen) meeneemt in Bangkok 
om ‘off the tourist track’ nieuwe 
smaken te proberen en dingen te 
zien. 8 stops. Klinkt super, kan niet 
wachten dit uit te proberen  :). 

Dineren en uitgaan

• Asiatique, riverside, het reuzenrad, ruime keuze aan 
restaurants en afsluiten met je voetjes in een vistank :) .
• Op Silom en Sathorn zijn de afgelopen tijd allemaal 
nieuwe restaurants geopend, die ondergetekende zelf 
nog niet heeft uitgeprobeerd (door de afgezette wegen is 
het niet meer zo makkelijk daarheen te gaan ). Maar BK 
Magazine is er enthousiast over en ze staan op ons lijstje 
om uit te proberen, voor de liefhebber hier toch even op 
een rij:

• KuDeTa restaurants, Sathorn, 
KuDeTa is een bekende club uit Singa-
pore en nu ook in Bkk. De club is leuk, 
de restaurants (er zijn er 3) nog niet 
geprobeerd.
• Lady Brett Tavern, Sathorn soi 12, naast Rocket. 
Vooral vlees bij de hoofdgerechten. Foto’s zien er 
top uit!
• 661 Silom/MEET, Dom Perignon lounge en 
NY steakhouse in een. Aan een soort pleintje, op 
Silom zelf. Prachtige foto’s. 

• Le Du, Silom soi 7, voor lunch een Europeaan, 
voor diner een hippe moderne Thai. We zijn be-
nieuwd!

• Maya en Bangkok Betty, apart genoeg zitten in het 
Holiday Inn op Sukhumvit soi 22 twee hippe tenten, 
Maya bovenin – een goede high-end Indiër, met op 
woensdag ladies night met free flow of prosecco. En 
onderin Bangkok Betty, een Amerikaanse diner in jaren 

30-40 stijl. Allebei erg leuk en Maya erg lekker (en goede 
DJ), bij Bangkok Betty zelf alleen wat gedronken, met 
live muziek, maar je kunt er ook eten.
• Appia, Sukhumvit soi 31, heel goede Italiaan, ‘zelden 
zo goed gegeten’ schreef iemand hierover. Je kunt hier 
ook buiten zitten. 
• The Ocean, Sukhumvit soi 33, een restaurant naast 
het zwembad van dit resort hotelletje midden in de stad. 
Verrassend ontzettend lekker eten! Probeer de tuna tar-
taar met mango vooraf, mmmmm.
• Little Beast, Thonglor soi 13 in een klein zijstraatje. 
Warme sfeer, lekker eten! Westerse kaart.
• Opposite Mess Hall, Sukhumvit soi 51, 1 hoog, 
tegenover WTF cafe, klein gemoedelijk restaurantje met 
Westerse kaart. Gezellig en relaxed.
• Mikkeller, Ekkamai soi 10 yeak 2. Speciale bieren bar 
met wel 30 bieren op de tap - allemaal huis brouwerij en 
bieren op fles van over de hele wereld.
• Milano’s, naast Nichada Thani, Italiaans restaurant. 
Kleine speeltuin en op zondagen een springkasteel. 
Prima eten. Er is ook een driving range.
• River Tree House, Nonthaburi, leuk restaurant met 
goed & goedkoop eten aan de rivier (zie hierna ook bij 
Koh Kret). www.baanrabiangnam.com

Koffie en lunch

• Rocket, Sathorn soi 12, voor ontbijt, lunch en early 
afternoon cocktails.

• Water library, Sukhumvit soi 
39, ontbijt, koffie, lunch, tot een 
uur of 8 ’s avonds. Ziet er erg 
gezellig uit maar we hebben ‘m 
nog niet uitgeprobeerd.

• Casa Lapin, Sukhumvit soi 49 in steegje tegenover 
Samitivej hospital, naast Paste. Heerlijke koffie, hapjes 
en lunch, heel schattig tentje.
• Counting sheep corner, Sukhumvit soi 61, gezellig 
brunchcafeetje (is ook open voor diner, maar heeft echt 
zo’n brunch uitstraling), met een ‘all day breakfast’ en 
een behoorlijke lunch/diner kaart. Heerlijke salades!

Shoppen & kids

• A little something, Sukhumvit soi 49 in the Racquet 
Club, kinderkookles vanaf 3 jaar (met speciale, voor kin-
deren geschikte, hulpmiddelen). Ook leuk voor kinder-
feestjes.
• Kinder ‘kunst’ les, Thonglor Studio Miu, kleuter en 
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