
6968 SAWASDEE  JULY 2019

THAI PASSAGE

LONG A HUB OF ART AND CULTURE, CHIANG MAI HAS 

INCREASINGLY BECOME A CULINARY HOTSPOT THANKS 

TO ECLECTIC EATERIES WHERE THE FOOD IS AS MUCH A 

FEAST FOR THE EYES AS THE STOMACH. 

Words: Alana Morgan  Photography: 

In 
good 
taste

ffordable street food, standout northern 
dishes such as khao soi, and a café scene that 
rivals Melbourne, Thailand’s “Rose of the 
North” is a foodie paradise, particularly for 
those on a budget. 

While one expects Michelin-
starred meals and novelty restaurants 
in Bangkok, Chiang Mai is also 

making a name for itself when it comes 
to fine dining, delighting diners with world-
class gastronomy in unexpected places paired 
with Instagram-worthy atmospheres. From 
molecular cuisine in a minimalist setting to 
a secret supper club amidst antiques, these 
unique restaurants will have you going back 
for seconds. 
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CUISINE DE GARDEN
Chiang Mai’s southern suburb of Hang Dong 
doesn’t first come to mind when thinking of 
molecular gastronomic concepts but that’s 
exactly where you’ll find the unassuming 
Cuisine de Garden. Inspired by nature, 
local chef Leelawat ‘Nan’ Mankongtiphan 
(who also goes by Joseph) creates elaborate 
12-course lunches and 15-course dinners 
showcasing seasonal produce and innovative 
cooking techniques. Each dish excites the 
senses and tickles the taste buds, often 
inviting the diner to interact with their food 
like breaking an onsen egg over a vermicelli 
“nest” or finding the edible “pebble” in a 

MEENA RICE BASED CUISINE
The deep blue hues of natural butterfly 
pea blossoms, known as anchan, add a 
twist to Thai dishes at Meena Rice Based 
Cuisine. Situated around traditional wooden 
structures and making use of the region’s 
bountiful harvest, the open-air restaurant 
respects Chiang Mai’s rustic roots while 
adding contemporary flair. Whether you opt 
for a naam prik (chilli relish) platter, anchan 
(butterfly pea flowers) juice or refreshing 
dessert, all dishes boast a kaleidoscope 
of colour with decorative fruits, veggies 
and edible flowers. The layered triangles 
of multi-coloured rice provide the perfect 
accompaniment to your meal…and make for 
an eye-catching photo too! 

Tip: Bookings are 
required particularly for 
dinner – plan for the 
full experience to take 
several hours.

Tip: Meena is highly 
popular even during the 
week. Go early or expect 
to wait for a table.

bed of dark stones. With dishes divided into 
“The Sea”, “The Field”, “The Mountain” and 
“The Finale”, the menu changes regularly 
with an entirely new array of dishes available 
with each season. Though the cuisine befits 
a pretentious high-end restaurant, the 
excellent service is anything but snobby.
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BLACKITCH ARTISAN KITCHEN
Following a nose-to-tail – and leaf-to-root 
– philosophy, the Blackitch Artisan Kitchen 
in Chiang Mai’s Nimmanhaemin District is 
the epitome of local, seasonal eating. Serving 
just 16 diners at a time, Chef Phanuphon 
‘Black’ Bulsuwan is well-known in Thailand’s 
slow food movement, dedicated to sourcing 
hyper-seasonal ingredients from small-batch 
producers and incorporating fermented, 
forgotten and foraged foods. Relying on local 
wisdom and cooking traditions from the people 
who know it best, such as rural farmers and 
hilltribe villagers, Chef Black serves a nine-
course tasting menu that changes monthly. 
Dishes typically centre around seafood with 
plenty of herbs and aromatics. Explaining a dish 
is common with any tasting menu experience, 
but the knowledgeable Chef Black and his 
partner, Anothai ‘Beer’ Pichaiyuth, share next-
level descriptions including when, where, and 
how they sourced each ingredient along with 
details about its historical use or cultivation.

L’ELEPHANT
For European flair, L’Elephant’s fine 
French fare does not disappoint. Also in the 
Nimmanhaemin neighbourhood, the elegant 
yet playful restaurant run by Chef Pathapee 
Moonkonkaew serves classic French dishes 
such as steak tartare, pan-seared foie gras 
and duck leg confit all meticulously prepared 
based on the chef’s French culinary training. 
Richly coloured paintings adorn the walls 
while different dining areas create intimate 
settings for couples, groups of friends or large 
parties. Both set menus and a la carte items 
are available, as well as a special Thai menu of 
local favourites. 

Tip: Reservations must be 
made at least two to three 
days in advance due to the 
extremely limited seating 
and fact that all food is 
carefully proportioned to 
minimise food waste.

Tip: For a satisfying and 
surprisingly wallet-
friendly meal, opt for the 
Chef’s Choice Lunch Set 
including your choice 
from select starters, 
mains and desserts for 
just 530 baht. 
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WOO CAFÉ
With tropical leaves and vibrant flowers 
filling every possible surface, Woo Café feels 
more like a high-end florist than simply a 
cute café, making afternoon cake and coffee 
even more of an indulgence. Though known 
for its sweet selection of homemade desserts, 
the café boasts a varied menu of Thai and 
western favourites ranging from khao yum 
(rice salad) to grilled cheese sandwiches. 

BAD BOY VALLEY 
Offering by far one of Chiang Mai’s most 
unique meals, Bad Boy Valley is a hidden 
supper club nestled between verdant rice 
fields and jungle-covered hills about an hour 
outside Chiang Mai City. You never know what 
you might see or what culinary creation you 
might be treated to as part of a set menu when 
visiting. Previously antique dealers, owners 
Vradha ‘Kui’ Jroenkavadhanna and Thanayot 
‘Yot’ Kochkong have now created a one-of-a-
kind dining experience where the ambience is 
front and centre. It’s hard not to gawk at the 
dining room, which seems to be dripping with 
flowers and eclectic artefacts. If you’re lucky, 
you may be invited to explore the owners’ 
private collection of art and antiques along 
with a menagerie of animals. 

Even before Chiang Mai has 
been announced as the fourth 
Thai destination to be included 
in The MICHELIN Guide 2020, 
it has already been known for as 
a foodie city, thanks in part to 
restaurants like these:

CUISINE DE GARDEN
99 Moo 11 Nong Kwai  
Hang Dong 50230
cuisinedegarden.com

MEENA RICE BASED CUISINE
13/5 Moo 2 Sanklang  
Chiang Mai 50230
facebook.com/meena.rice.based

BLACKITCH ARTISAN KITCHEN
27/1 Nimmanhaemin Soi 7  
Chiang Mai 50200
blackitch.com

L’ELEPHANT
7 Srimangkalajarn Lane 11  
Chiang Mai 50200
lelephantchiangmai.com

WOO CAFÉ
80 Charoenrat Road  
Wat Gate 5000
woochiangmai.com

BAD BOY VALLEY
Mae Rim District
All bookings are made through 
the owners (@yousi_badboyvalley 
and @kookui_badboyvalley) via 
Instagram direct message.

TASTES OF CHIANG MAI

Tip: After eating, pop into 
the upstairs art gallery 
or wander through the 
attached lifestyle shop 
to pick up some curated 
home goods.

Tip: Follow the owners on Instagram 
(@yousi_badboyvalley and  
@kookui_badboyvalley) to start  
a conversation and see when they may 
have availability to host you. 

THAI PASSAGE
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เต็มอ่ิมอาหารเลิศรส 
ในเชียงใหม่
นครเชียงใหม่เปรียบดั่งแดนสวรรค์ของคนรักอาหาร 
โดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นริมทางที่หารับประทานง่าย  
อกีทัง้ราคาสบายกระเป๋า ในขณะเดยีวกนัร้านอาหารช้ันเลศิ 
คุณภาพระดับโลกพากันเปิดตัวข้ึนในเชียงใหม่ ทุกเมนู
ของแต่ละร้านต่างโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที ่
รอให้ผู้มาเยือนก้าวเท้าเข้ามาลิ้มลอง

แปลและเรียบเรียงโดย

1. ครู เดอ แม้นศรี คาเฟ่ ตั้งอยู ่
ในตึกเก่าอายุราว 130 ปี

2. บ้านไม้ริมแม่น�้าเจ้าพระยา  
ถูกดัดแปลงมาเป็นคาเฟ่ชื่อ  
บ้านอากงอาม่า

3. นภสร คาเฟ่ดอกไม้ ตกแต่งร้าน
ด้วยกิ่งไม้ ต้นไม้ ดอกไม้และคริสตัล

ครู เดอ แม้นศรี คาเฟ่ ตั้งอยู่ใน
ตึกเก่าอายุราว 130 ปี2. บ้านไม้
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ถูกดัดแปลง
มาเป็นคาเฟ่ชื่อ บ้านอากงอาม่า
ขั้นตอนการผลิต

CUISINE DE GARDEN
เชฟแนน ลีลวัฒน์ มั่นคงติพันธ์บรรจงรังสรรค์อาหาร
สไตล์ Molecular Gastronomy ซึ่งเป็นนวัตกรรม 
ด้านอาหาร ท่ีใช้หลักวิทยาศาสตร์มาผสานในการ
สร้างสรรค์เมนูอาหาร รปูและรสสมัผสัของอาหารแต่ละเมน ู
จึงแปลกใหม่ พร้อมกระตุ้มต่อมรับรสทุกส่วนให้ตื่นตัว 
คอร์สอาหารกลางวัน 12 รายการ และอาหารค�่า  
15 รายการของทางร้าน ได้รบัแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ 
และปรุงข้ึนอย่างพิถีพิถันจากวัตถุดิบตามฤดูกาล 

มีนา มีข้าว
สสีนัสดใสจากธรรมชาตแิต่งแต้มให้อาหารไทยทุกจาน 
ของมนีา มข้ีาวโดดเด่นและสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นชดุน�า้พรกิ 
ข้าวห้าส ีน�า้อญัชนัหรอืขนมหวานทีป่ระดบัประดาด้วยผกั 
ผลไม้ และดอกไม้หลากส ีเข้ากันดกัีบบรรยากาศกลางแจ้ง
ของร้านในเรอืนไม้หลงังามท่ามกลางธรรมชาตอินัสมบรูณ์ 

BLACKITCH ARTISAN KITCHEN 
ความหลงใหลในอาหารพื้นถิ่นและการรับประทานอาหาร
ตามฤดูกาลคือก่อก�าเนิดของ Blacktich Artisan Kitchen 
ของเชฟแบล็ค ภานุภน บุลสุวรรณ ผู้เลื่องชื่อในขบวนการ 
Slow Food ของไทย เชฟแบลค็เสร์ิฟอาหารในรปูแบบของ 
Tasting Menu 9 รายการทีเ่ปลีย่นทุกเดอืน และสร้างสรรค์ 
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวัตถุดิบตามฤดูกาล ที่ส่งตรง
จากผู้ผลิตรายย่อย 

L’ELEPHANT
ส�าหรบัผูท่ี้ชืน่ชอบอาหารหรหูราสไตล์ยุโรป ต้องตรงไปที่ 
L’Elephant ของเชฟปฐพี มลูก้อนแก้ว บนถนนนมิมานเหมนิทร์ 
ทีเ่สร์ิฟอาหารฝรัง่เศสรสเลศิแบบคลาสสกิ อาทิ สเตก็เนือ้ดบิ 
ตบัห่านย่าง และขาเป็ดตุ๋นน�า้มนั ภายในร้านตกแต่งอย่าง
เรยีบหรทูว่ามชีวิีตชวีา เหมาะกับการนดัพบในทุกโอกาส 

WOO CAFÉ
คาเฟ่น่ารักใจกลางเมืองเชียงใหม่แห่งนี้แต่งแต้มด้วย
ความเขียวขจีของแมกไม้และอวลกลิ่นหอมของดอกไม้
นานาพรรณ จนมองเผนิ ๆ แลดคูล้ายร้านดอกไม้ราคาแพง 
ส่งผลให้การละเลียดกาแฟกับขนมยามบ่ายน่ารื่นรมย ์
ย่ิงข้ึน แม้ว่า Woo Café จะขึน้ชือ่ด้านขนมหวานแสนอร่อย 
แต่เมนูอาหารอื่นๆ ทั้งไทยและเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้าวย�า
หรือแซนวิชชีสย่าง ก็อร่อยล�้าไม่แพ้กัน 

หุบเขาคนโฉด
ประสบการณ์การทานอาหารของคุณจะไม่เหมือนเดิม 
อีกต่อไปเมื่อก้าวเท้าเข้าสู่หุบเขาคนโฉด หรือ  
Bad Boy Valley ของ คุณกุ่ย วรธ เจริญค้าวัฒนา  
และคณุยศ ธนยศ คชคง เมนูอาหารในแต่ละครัง้จะไม่ซ�า้กัน 
คอร์สอาหารค�่าของที่นี่ จึงเสิร์ฟพร้อมความประหลาดใจ 
และความทึ่งในความสร้างสรรค์ของแต่ละเมนูทุกครั้ง 
ระหว่างเพลิดเพลินกับอาหาร จานอร่อย เรายังสามารถ
ชื่นชมสารพัดของเก่าที่รายล้อมของเจ้าของร้านทั้งสอง 
ซึ่งเป็นนักสะสมตัวยงอีกด้วย
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