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TOP GOURMET

Gouté - Gourmet Travel Experience
www.goute.com.br 

MANDARIN ORIENTAL 
BANGKOK

Recentemente renovado, o hotel
está às margens do Rio Chao
Phraya e é considerado exemplo de
hotelaria de luxo. Com sua exelên-
cia em serviço, diversas opções de
lazer, bares e restaurantes, ainda há
a possibilidade de fazer uma aula
personalizada de culinária tailan-
desa com os chefs do hotel.
48 Oriental Avenue, Bangkok
10.500, Thailand
Contato: 66 2 659 9000 ou
www.mandarinoriental.com/
bangkok/destination/

MERCADO NOTURNO

O Suan Lum Night Bazaar é um
programa completo para a noite em
Bangkok. Lá você encontrará rou-
pas, antiguidades, artesanatos,
shows de música e dança. E 
comida, muita comida! É que o
mercado é repleto de bares e 
restaurantes, tanto de comida tai-
landesa quanto internacional. Há
desde salchichões alemães a tacos
mexicanos. Fica em Rama IV Road,
próximo à estação Lumpini.

As colunistas Dani Hispagnol e Tati Simões
comandam a agência Gouté - Gourmet

Travel Experience    

BANGKOK PARA FOODIES
A CAPITAL TAILANDESA É UM TEMPLO PARA GASTRÔNOMOS E 
NOTÍVAGOS DE PLANTÃO. E O TEMPERO É PICANTE, CLARO... 

por DANI HISPAGNOL E TATI SIMÕES

BED SUPPERCLUB

Uma mistura de galeria de arte, bar,
restaurante e lounge, o Bed Sup-
perclub é o que há de mais hype na
nightlife de Bangkok. Sua arquite-
tura futurista impressiona e acon-
chega.
26 Sukhumvit Soi 11, Bangkok 
Contato : 66 2 651 3537 ou
www.bedsupperclub.com

RESTAURANTE

O Celadon representa a culinária
tailandesa traduzida para a alta gas-
tronomia. Localizado no hotel 
Sukhothai de Bangkok, que é mem-
bro da The Leading Hotels of the
World, esse belíssimo restaurante é
cercado por um jardim aquático de
flores de Lótus e ganhou o prêmio
de melhor restaurante de comida
tailandesa pela revista norte-ameri-
cana Travel & Leisure. Ingredientes

picantes fazem jus à sua cultura e
para os chegados em curry, experi-
mente o kaeng phed ped yang, pato
assado ao curry vermelho.
13/3 South Sathorn Road, Bang-
kok 10.120, Thailand 
Contato: 66 2 344 8888 ou
www.sukhothaihotel.com/dining/
restaurants/celadon/

CHÁ DA TARDE

O salão de chá do Grand Hyatt de
Bangkok é um delicioso mix de co-
midinhas tailandesas, pães, bolos,
doces, geleias... Tudo isso com
uma imensa variedade de blends de
chás nacionais e importados.
494 Rajdamri Road,Bangkok, 
Thailand, 10.330 
Contato: 66 2 254 1234 ou
www.bangkok.grand.hyatt.com/
hyatt/hotels

MERCADO FLUTUANTE
Uma das atrações turísticas de
Bangkok que deve ser visitada.
Fica a aproximadamente duas
horas do centro de Bangkok, mas a
singularidade desse local de co-
mércio somada aos aromas, tempe-
ros, frutas e outros produtos são
merecedores dessa jornada. Um
canal construído artificialmente
entre dois rios deu o nome ao dis-
trito de Damnoen Saduak e mais
tarde nomearia também o mercado,
conhecido mundialmente por Mer-
cado Flutuante. É imperdível.
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MELHOR VISTA

Bangkok tem outras opções além da co-
mida tailandesa. O restaurante Sirocco é
um achado tanto pela sua culinária medi-
terrânea quanto pela sua maravilhosa vista
do sexagésimo terceiro andar.
63° andar, State Tower Bangkok 
1.055, Silom Road, Bangrak, Bangkok
10.500, Thailand + 66 2 624 9555
www.lebua.com/bangkok/dining/
sirocco/


