
        να από τα πιο εγκάρδια εστιατό-
          ρια της πρωτεύουσας. Αυτό θα 
έλεγα πρώτα από όλα αν με ρωτού-
σαν για το Rhuan Thai. Και μετά θα 
προσπαθούσα να περιγράψω την 
πληθωρικότητα της ταϊλανδέζικης 
κουζίνας του, αν και φοβάμαι ότι τα 
λόγια μου θα ήταν πάντα φτωχά.

Πολύ κοντά στο αυθεντικό thai 
food, γράφει ιστορία από το 2005 
όταν το άνοιξαν ο Μπάμπης και η 
Ταϊλανδέζα σύζυγός του Noi, η 
οποία βαφτίστηκε Μαρίνα. Στην 
κουζίνα πλέον είναι και η κόρη, η 
Μαρία, η οποία έχει σπουδάσει 
μαγειρική, ενώ το εστιατόριο το 
προτιμούν τόσο αυτοί που εργάζο-
νται κοντά, όσο και η πρεσβεία 
της Ταϊλάνδης. Το μενού τους από 
περίπου 145 πιάτα, αν έχω μετρή-
σει σωστά και περιλαμβάνει εκτός 
από τις ταϊλανδέζικες και κινέζικες 
συνταγές, με τις πρώτες να ξεχω-
ρίζουν μακράν. Από τον κατάλογο, 
λοιπόν, λόγω της μεγάλης ποικιλί-
ας εξυπακούεται ότι θα διαλέξετε 
επιλέγοντας νούμερο, αλλά δε θα 
παραλείψετε να παραγγείλετε τo 
so posh εθνικό πιάτο της χώρας 
που δεν είναι άλλο από το Pad 
Thai, ένα stir fry μαγειρεμένο μα-
στόρικα στο γουόκ με λαχανικά, 
τόφου ή γαρίδες, κρέας, φύτρες, 
που μοσχοβολά κόλιαντρο, λάιμ 
και μπαχαρικά, αλλά και την σού-

πα Tom Yum Goong με γα-
ρίδες, κάρι, γάλα καρύδας 
και πιπεριές. Επίσης, ενδι-
αφέρον έχουν μια άλλη 
σούπα, αυτή που φτιάχνε-
ται με πράσινο κάρι, ιδιαί-
τερα καυτερή, το χοιρινό 
με σκόρδο και πιπέρι, αλ-
λά και η δροσερή σαλάτα 
με παπάγια και φιστίκι. 
Παρέα με τα πιάτα θα έρ-
θουν στο τραπέζι και τέσσερα συ-
νοδευτικά: τουρσί πιπεριές, ταϊ-
λανδέζικο μπούκοβο, ζάχαρη και 
τριμμένο φιστίκι, τα οποία μπο-

ρούν να απογειώ-
σουν τις γεύσεις, 
αρκεί να ακούσε-
τε προσεχτικά τις 
συμβουλές του 
προσωπικού για 
το ταίριασμά 
τους με τα πιάτα. 
Μαζί με τα παρα-
πάνω αξίζει να 
πιείτε κάποια 
από τις ταϊλαν-
δέζικες μπύρες 

που παγώνουν στο ψυγείο.  

Το περιβάλλον είναι cult και σί-
γουρα θα χαζέψετε κοιτάζοντας τη 
βασιλική οικογένεια της Ταϊλάν-
δης στον τοίχο που καμαρώνει 
από τη φωτογραφία, τους κεντη-
τούς ελέφαντες και όλες τις λεπτο-
μέρειες από το ασιατικό ντεκόρ 
των 80’s. Το σκηνικό με το ραμπο-
τέ ξύλο και τα εξωτικά διακοσμη-
τικά παραπέμπει στην Tσάινατα-
ουν και σε γεμίζει ευφορία. Ευτυ-
χία δεν είναι μόνο να γεύεσαι, αλ-
λά να βλέπεις και να ταξιδεύεις.
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