Restauranter
Uden at nævne dem i alfabetisk rækkefølge, er her en stribe af restauranter.

Cabbage & Condoms (C & C)
Klik på linket for at komme til restaurantens hjemmeside.
Sukhumvit, Soi 12, (75 m nede af gaden)
En helt unik restaurant I midten af Bangkok tæt på MBK/Siam.
Kål og Kondomer er måske ikke et navn man får lyst til at opsøge, men
bag det mærkelige navn gemmer sig en ganske god restaurant.
De har gjort det til en mærkesag at støtte det thailandske samfund, med oplysning
om prævention, AIDS og andet. Selve restauranten er thai style/design og stor. Den er i
flere etager, og man kan gå og kigge på billeder, dukker og andet før man indtager
et dejligt måltid mad.
Vi spiste der en aften 7 mennesker 5 Voksne + 2 børn. Pris under 350,- Kr.
Prisniveauet er fra billig til middel.
Eksempler
Flækket ananas fyldt med stegte ris m/ananas, kylling og grøntsager.
26,- DKK
Stegte ris m/kylling-svin.
20,- DKK
Anbefaler Nuea Phad Nam Mun Hoi.  Stegt oksekød i oyster-sauce.
C&C sælger også merchandise i bedste Hard Rock cafe stil, men her går pengene til de thailandske
stammer, som har produceret varerne. Du finder smukke ting, som silke, trævarer, lys, sæbe, tøj og meget andet.
Butikken.
Besøg stedet og du vil få en dejlig oplevelse. C&C. + Menu.
Som en lille sjov ting, så får man et kondom, når man forlader stedet. 



Honey House Restaurant
Lille restaurant på Soi 22
Ikke så let at finde fra gaden, man skal gå ca. 50 m ned, dreje til venstre,
gå ind i gården. Der finder man en lille hyggelig restaurant, som laver
super billig og lækker Thai mad.
Jeg er aldrig gået derfra og betalt en regning på mere end 5-800 THB for 2.
Hvilker inkluderer 4-6 retter m/drikkevarer.
Deres fried chicken wings og fried vegetables w/aspargues er fantastisk.
Min kone elsker deres dessert Sticky Rice m/mango og kokos olie.
Deres menukort er stort, men ikke for stort.
Tilstødende har restauranten også et hotel, samt en bar ude på gaden.
Undgå begge to….
Opdatering på Honey House.
Vi besøgte Honey House med nogle gode venner og Honey House har opgraderet deres menu. Maden er lækrere og
stedet er hyggeligere end sidst. Stor overraskelse.
Vi fik de lækreste retter og personalet var sjove og meget servicemindede. Super god oplevelse.

De stegte ris til venstre er den største portion jeg til dato har set i Bangkok.

Little Italy
Sukhumvit Soi 23
Hvorfor gå på en restaurant som hedder Little Italy, når man er I Bangkok,
som har vildt mange gode spisesteder.
I skrivende stund aner jeg det ikke. 
Måske fordi at de holder åbent 24/7.
En Thai restaurant som laver pizzaer….hmm.
Men fakta er at det er ganske godt, og restauranten flot og ren.
Har vel spist der 2-3 gange….om jeg kommer der igen….måske, måske ikke.
Betjeningen er ganske god og skulle man få lyst til andet end pizza, har de også thai mad.
Hjemmeside - Little Italy
Prisniveau I den højere ende af skalaen, for dette område.
Godt for familier, som er gået kold i ris og mere ris.

Lean On Tree
Sukhumvit Soi 18
Hyggelig restaurant, som ligger overfor Rembrandt hotel.
Maden er god og de laver den bedste Chicken Cashew Nuts
jeg nogensinde har smagt. Betjeningen er fin og priserne
forholdsvis lave.
Tilstødende til restauranten kan man få massage 2-300 THB for en time.
Har ikke selv fået massage der, men stedet skulle efter sigende
være rigtig godt.

Baiyoke Sky Tower – Restaurant
222 Soi Ratcarap Road
Baiyoke Sky Tower, er Bangkoks
højeste bygning.
Det er et hotel, shopping center, samt restaurant. Det er 85 etager højt og klart et besøg værd.
Man kan besøge det om dagen og om aftenen.
Udsigten fra toppen er fantastisk.
Har været der 3 gange, og alle gange har det været klart vejr, og det gør oplevelsen
vildere. Observatoriet på toppen, roterer, og man går rundt udendørs.
Restauranten er ok, heller ikke mere, man betaler ca. 7-800 Thb for adgang til et lille
museum, samt observatoriet og kan gå amok i en GIGA stor buffet.
Her er asiatiske retter, europæiske, desserter fra hele verden og meget meget mere.
De har en chokolade fontæne…..den var fin at smage. 
Går du sulten herfra….nej.
De har også a´la carte menu, som jeg ikke har prøvet.
Det er ret unikt at sidde på 85 etage og nyde en kølig Heineken og kigge ned på
Bangkoks myretue af biler. Da buffet mad som oftest ikke er super lækker, giver jeg
kun 4/6 stjerner, men oplevelsen er fin og maden under ingen omstændigheder
dårlig, men der kan vel ikke kæles specielt for en buffet. Men der mangler ikke noget.
Kyllinge steaks, røde steaks, sushi, her er det meste.
WIFI - ?
Overpå restauranten ligger en lille bar, hvorfra man igen kan gå ovenpå til et roterende dæk.
Her får man den vildeste udsigt over hele Bangkok. Om det er dag eller aften, udsigten er FABELAGTIG og en
oplevelse. Turen til Bayioke kan sagtens være en heldagstur. Læs mere om Bayioke i Shopping filen.

Mermaid Hotel – Admirals Pub-Opdatering
Sukhumvit Soi 29.
Hoteller har fornylig ændret konceptet på deres restaurant til at servere en lækker Braziliansk buffet, hvor kødet
serveres på store grill-spyd, ved bordet.
Selve buffetén har salat, brød, oste, kartoffel/gulerod salat, saucer og andet.
Selve kød arrangementet består at det lækreste kød. Har man levet en-to uger af ris, så er det skønt at spise sig mæt i
lækkert rødt kød….synes jeg.
På grill spyd, serveres og afskæres kødet ved bordet og man skal bare tage rigeligt.
Kødet er flere forskellige former for mørt oksekød, kylling, svinekød, kyllingehjerter, lam og meget mere.
Man har en lille rød/grøn brik på pladsen. Vil man gerne hold en pause i kødstrømmen, så kommer tjenerne ikke. Først
når brikken vendes til grøn, så fortsætter de.
Pris: 799 THB…ca 150,- DKK
Check deres hjemmeside.
http://www.brasilchurrasco.co.th/
WIFI. Ja.

Penalty Spot
Sukhumvit ved Soi 29.
En helt traditionel sports bar.
Her kan man få ganske god Thai mad….og tysk. Ok sted, men ikke mere.
Deres øl er bedst.
Problem….pubben lukker ofte når de europæiske kampe starter. Hvilket gør at man midt i en
kamp, skal ud og lede efter et andet sted for at se en kamp færdig.
WIFI Ja

Hard Rock Café 5/6
3-6 Siam Square Soi 11, Phathumwan
Om man er i NYC, London, Paris, København, LAX eller i en anden storby, så går man
aldrig galt i byen med HRC. Bangkok er ikke en undtagelse.
Personalet er søde og maden kanon. Prislejet er ganske fint. Sidst spiste jeg der
med en god ven og vi betalte(For 2 pers) ca. 350,- DKK for forret, hovedret, samt
drikkevarer. Jeg fik en eller anden ret, grillet oksekød med en masse mexikansk
tilbehør, lækkert. Langt bedre end de HRC jeg har besøgt i Beijing, London, NYC, CPH
Los Angeles og Florida. Den i CPH er en katastrofe.
Deres Fish´N Chips er guddommelig. 
På væggene….guitarer fra Eddie Van Halen, Gene Simmons(Kiss) Annie Wilson(Heart)
….og andre.
HRC ligger i det vildeste shopping område.
WIFI Ja

Suda Street Restaurant
Soi 14
En restaurant, som nærmest har legende status.
Her sidder man i en mellemting mellem en gaderestaurant
og almindelig restaurant.
Jeg har spist her utallige gange og hvert et måltid er en
fornøjelse. Priserne er BILLIGE og retterne meget store.
Deres Fried Chicken Wings er på størrelse med kalkunvinger.
Husker udtrykket fra en australsk ven, da han så vingerne
`Those are fucking Big´ I mean BIG.
De har et STORT menu kort og det er så billigt at jeg
anbefaler at vælge 1-2 ´sikre´retter og derudover tage et
par chancer.
En stor kold Singha eller Chang koster 13,- DKK
½ L koster 11,- DKK

Zanzibar
Sukhumvit Soi 11.
Udendørs restaurant, som serverer lækker mad fra hele Thailand.
Vi spiste fisk, som blev serveret i en slags fondue uden olie.
Der blev brugt boullion, hvori fisken lå, og man skulle så selv tilsætte sine valgte grøntsager.
Nogle fra det selskab vi var i spiste deres fisk i kokos, og var vildt begejstrede.
Man sidder i en slags have og spiser, der er en tilstødende scene, hvor der bliver spillet europæisk-kopi
musik. Bandet er hæderligt og man får ikke ticks af at høre dem .
Priserne var ikke i bund, men god mad, uden at man bliver flået.

Cheap Charlie – Suk 11
Til højre for Zanzibar, ligger en lille Soi (Sidegade)
10-15 nede ligger en gadebar som hedder Cheap Charlie. Priserne er billige og antallet af siddepladser ret begrænset,
men stedet er super hyggeligt og selve baren består af en masse ting klasket sammen. Der er dødningehovedet,
skeletter, billeder og et lille tog som tøffer rundt i baren. Unikt sted.
Går man videre ud af denne lille Soi, så ligger der flere steder man kan hygge og spise, Indisk, Pakistansk, New
Zealandsk o thai i en pærevælling. For enden af den lille soi, ligger et lille hostel som hedder Suk 11.
At bo på dette hostel, har jeg googlet til at koste omkring 100 DKK. Jeg er for magelig og gammel til at bo på hostel,
men for 20-25 år siden…tjaa.
Tilknyttet til stedet er der en restaurant, som er super hyggelig og de serverer dejlig mad. Betjeningen var god og vi
måtte slippe 800 DKK for 6 mennesker. Det var med drinks, forretter og hovedretter.
Sukhumvit er en suveræn gade, hvor der er flere steder at besøge.
Apotheka er en fed blues bar, som er et besøg værd.

Vientiane Kitchens
Sukhumvit Soi 36
Vientiane er navnet på hovedstaden I Laos, derfra navnet og dette er også temaet på restauranten.
Maden er fra Nordøst Thailand og derfor er maden mere rustik og stærkere. Men absolut lækker.
Selve restauranten ligger ca 100 m neda af gaden. Udefra ser den ikke ud af meget. Nærmest en nedlagt lade/fabrik.
Men indenfor er stedet ganske hyggeligt. Indrettet i typisk thai stil, men mørkt træ og med en stor scene med plads til
musikere og dansere.
Hvis du ikke er til stærk mad, så skal du gøre opmærksom på det, da de laver maden efter thai opskrifter og ikke efter
europæiske maver.

Priserne er billige og vi kom af med 400 DKK for 3 mennesker. Vi fik utallige retter, drinks og kander med koldt øl.
Vi spiste fried rice m/chicken, Sweet chili sauce w/chicken, Thai Hot Pot(Ala´Fundue men med suppe istedet for olie)
M/kylling, svinekød, grøntsager, lever(Øv) grillstegt oksemørbrad m/sweet spicy chilisauce, og meget andet.
Min kone havde fødselsdag og restauranten lavede gratis en frugt-lagkage og underholdt hende i 20-30 min. Det var
en stor oplevelse.
Der var i de 4-5 timer vi var på stedet, konstant underholdning. Thai dans, konkurrencer og musik.
Min kone og hendes kusine var på scenen, de sang og dansede.
Kort sagt, vi spiste, drak og blev underholdt i flere timer, for stort set ingen penge.
Om jeg skal besøge Vientiane Kitchens igen……..ja, det skal jeg.

Emporio Food Hall
Efter Soi 22 ud af byen, ligger der en park som hedder Benjasiri Park. Vi har været der masser af gange, og ofte ligget i
græsset og spist. Parken er smuk og et besøg værd. Folk hygger sig, lytter til musik, spiller basket, tennis, løber eller
sover. I søerne er der skildpadder og hele atmosfæren er ret afslappet.
Emporio Food Hall ligger i Emporio bygningen på 4, sal. Gå lidt rundt og du finder det. Stedet består vel af omkring 2530 små restauranter som er virkeligt lækre. (Langt fra som andre thai-foodcourts) Man får et magnet kort og går rundt
og bestiller hvad man vil. Når man forlader stedet, betaler man hvad der står på kortet. Nemt og bekvemt.
maden er super lækker og billigt. Acharapon og jeg bestilte 2+3 retter hver og de billigste kostede 70 THB og de
dyreste 150 THB.
Udsigten fra restauranten er kanon og der er udsigt over Benjasiri Park og omkringtliggende skyskrabere.
Det var en dejlig oplevelse at spise der og vi vender helt klart tilbage. Spiste der 2 gange.
på samme level etage 4, ligger der et supermarked. Det er ikke specielt billigt, men vi købte da 3 japanske
køkkenknive, som kostede 90 THB stykket.

Nana Chart
Food and Beer Garden.
Sukhumvit soi 25
20m nede af Soi 25 ligger et lille hotel/hostel. Midt imellem hotellets 2 bygninger er der et lille mad-marked.
tror der er 2-4 små restauranter.
Priserne er lave og maden ganske god. Vi har spist der 3-4 gange, men altid om eftermiddagen.

Balee Laos
Sukhumvit Soi 16
Restauranten kan være lidt svær at finde, så spørg om vej.
Den ligger ca. 8-900 m nede fra Sukhumvit.
Maden er god og ikke for dyr. Omgivelserne er anderledes, da man næsten kan ligge ned og spise.
Jeg skal helt sikkert spise på Balee Laos igen.

NY Baan Isan Mueang Restaurant
Sukhumvit Soi 31.
Restauranten ligger ca. 200 m nede af Sukhumvit Soi 31.
Restaurant i typisk Thai stil. Bordene er forskellige og stole rokker lidt, men hvad gør det, når man kan få den dejligste
thai mad med et strejf af Isaan. (Nordøst Thailand)
Vi besøger altid restauranten under besøg i Bangkok. Min kones hjemegn er Isaan og hun elsker deres mad.
Man spiser super billigt og drikkevarerne koster også billigt. 
Jeg vælger altid deres grillstegte kylling, den smager super lækkert. Jeg tror at kyllingen er marineret i soys, samt
sweet chili, men er ikke sikker.
Min kone spiser fisk, samt bestiller Thai Hot Pot, som er en thai specialitet. Prøv at google det.
Jeg kan klart anbefale Baan Isan Mueang Restaurant.
Du kommer væk fra Sukhumvits trafik og får en anderledes oplevelse.

Street Food
Thailand/Bangkok er verdensberømt for gademad.
Jeg har først fornyligt smagt gademaden, da jeg altid har anset den for væmmelig, men for poker hvor kan mad tage
fejl. Man kan få de vildeste retter og lækreste supper, til næsten ingen penge.
Da retterne ikke koster mere end 10-40 THB, anbefaler jeg at man bare kaster sig ud i det.
Når vi er på marked, køber vi ofte kylling/svinekød på spyd, eller andet lækkert.
Det smager fortrinligt og med en kildevand til 2,- kr så kan man let holde den kørende til næste måltid.
Video med Thai Street Food. (Klik.)

Mali
Thank you to Jaakko Schroderus Blue1
Sathorn Soi 1, Bangkok, Thailand
One of the best restaurants I have being in Bangkok. Small cozy and cheap
restaurant serving delicious food. at the end of soi, on left side it easy to miss but
definitely worth of going.
They have traditional thai food and western dishes too. Don't let western food fool
you, they do their thai food with care and western food is on the list for local
western customers.
Pricies are low and you will leave restaurant with full stomach and almost as full
wallet as u came in.
By the way, story tells that swedish royal family eats there when in BKK at least there
are pictures of them on the walls.

