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Dear	Business	Partners,	Colleagues	and	Friends	

For	the	first	6me,	BAC	Cuisine	includes	bulle6ns	from	leaders	of	each	business	unit	within	our	
group.	 	Why	the	addi6on	to	our	format?	 	In	part,	it’s	because	I	want	to	showcase	some	of	the	
amazing	people	who	are	the	heart	and	soul	of	our	success	story.		The	managers	who	report	on	
the	following	pages	have	delivered	an	excellent	business	performance	in	the	first	quarter	of	the	
year,	ensuring	that	we	grow	and	innovate.			

So,	 in	 this	edi6on,	 you’ll	 read	about	 the	 smart	expansion	of	Bangkok	Air	Catering,	with	a	new	
kitchen	 on	 Phuket,	 following	 the	 launch	 of	 BAC	 Samui.	 	Meanwhile,	 our	 two	 restaurant	 openings	 under	 the	Gourmet	
House	banner	are	raising	the	bar	on	Bangkok’s	downtown	dining	scene.	

Gourmet	House	Culinary	Care	has	added	Bangkok	General	Hospital,	jewel	in	the	crown	of	the	Bangkok	Hospital	Group,	to	
the	leading	hospitals	we	already	cater	for.		And	2017	will	see	our	biggest	departure	yet:		Gourmet	Primo,	a	major	ini6a6ve	
in	outsourcing,	reflec6ng	changes	in	the	global	business	model.					

Our	con6nued	development	owes	much	to	the	fact	that	Thailand’s	visitor	numbers	have	stayed	resilient,	despite	this	being	
a	6me	of	deep	na6onal	mourning	and	worldwide	uncertainty.		But	our	group	has	a	key	advantage	in	addi6on:	the	strength	
in	depth	of	our	teams.	

Every	day,	I	see	the	clear	benefits	of	our	people’s	skills,	drive	and	commitment.		These	show	the	rewards	of	our	business’s	
guiding	philosophy:	 investment	 in	 individuals.	 	We	succeed	by	encouraging	crea6vity	and	 the	 right	kind	of	ambi6on.	 	 I	
honestly	believe	that	produc6vity	thrives	in	a	workplace	that	is	not	only	safe	but	also	happy	at	every	level	of	opera6on.					

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Linus	A.E.	Knobel	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Managing	Director

MD Message



SMART	DIVERSIFYING	UNDER	ONE	UMBRELLA	

From	the	start	of	our	opera6on	in	2005,	we	at	BAC	have	dedicated	our	all-out	efforts	to	maintaining	QUALITY,	both	in	
products	and	in	service	to	customers.	The	same	has	applied	since,	a	few	years	a_er	BAC	was	founded,	we	began	to	
DIVERSIFY	 into	 restaurants,	 event	 catering,	 hospital	 food	 provision,	 and	 –	 most	 recently	 -	 semi-finished	 and	
customized	meal	solu6ons.	
It	is	great	when	our	aims	and	achievements	are	recognized	by	an	experienced	observer.	 	That’s	why	I	want	to	share	
an	ar6cle	wricen	by	the	editor	of	the	widely-read	PAX	Interna6onal	magazine.	 	The	ar6cle	is	quite	long	and	I	would	
like	you	to	see	it	exactly	as	it	was	published.		So	it	will	be	spread	out	over	two	issues	of	BAC	Cuisine.			

If	you	prefer	to	read	the	whole	thing	online,	please	just	scan	the	QR	code.			

Otherwise,	on	the	following	pages	you	will	also	find	news	of	a	fine	start	to	
2017	from	key	colleagues	of	mine,	as	previewed	in	the	Managing	Director’s	
message.	 	 As	 we	 an6cipate	 the	 rainy	 season,	 our	 smart	 diversifying	
con6nues…	all	under	the	one	BAC	umbrella.	

DILIGENT	DIVERSIFICATION	(credit	:	Melissa	Silva	-	Editor)	

In	2004,	just	two	years	before	the	opening	of	Suvarnabhumi	InternaDonal	Airport	in	Bangkok,	another	milestone	was	taking	place	—	it	was	the	year	
Bangkok	Air	Catering	Co.,	Ltd.	(BAC)	was	founded.		BAC's	first	full	operaDon	occurred	on	March	2005	—	just	six	months	before	the	airport	opened	—	
and	served	as	a	test	run	of	the	facility’s	system	to	ensure	a	successful	first	official	operaDon.	During	these	six	months,	BAC	produced	food	for	Bangkok	
Airways	and	made	deliveries	to	Asia’s	oldest	airport,	Don	Muang	InternaDonal	Airport	in	Bangkok.	

BAC's	official	start	up	was	in	late	September	2006,	with	a	total	of	five	airline	customers	and	a	20,000-square-meter	unit	designed	for	the	maximum	
producDon	 of	 25,000	 meals	 a	 day.	 Three	 years	 later,	 BAC's	 porVolio	 grew	 to	 an	 impressive	 21	 airlines.	 	 AXer	 restructuring	 its	 workflow,	 BAC	
successfully	 increased	producDon	efficiency,	bringing	the	unit’s	maximum	capacity	to	30,000	meals	a	day.	Today,	BAC	produces	on	average	27,000	
meals	a	day	and	works	with	a	growing	 list	 of	airlines	 including:	 Emirates,	Qatar	Airways,	Oman	Air,	 flydubai,	 Kuwait	Airways,	 Ethiopian	Airlines,	
Turkish	Airlines,	Bangkok	Airways,	Garuda	Indonesia	and	SWISS	InternaDonal	Air	Lines	among	others.	

"BAC	 has	 strong	 strategies	 for	 working	 closely	 with	 its	 clients,	 developing	 partnerships	 and	 exercising	 commitment	 and	 flexibility,"	 says	 Amorn	
Rassamesangpetch,	Director	Corporate	CommunicaDons	for	Bangkok	Air	Catering	Co.,	Ltd.	

With	these	strategies	under	its	belt,	BAC	is	acDvely	planning	to	expand	its	reach.	In	line	with	this	plan,	BAC	has	already	begun	managing	BAC	Samui	
and	will	begin	managing	BAC	Phuket	in	July	2017.		

In	 order	 to	 diversify	 its	 business	 BAC	 stepped	 outside	 of	 the	 inflight	 catering	 arena	 to	 explore	 the	 restaurant	 business	 and	 now	 operates	 two	
restaurants	—	AL	 SARAY,	 Fine	 Lebanese	&	 Indian	Cuisine,	 and	BRASSERIE	9,	 Fine	 French	Cuisine	—	and	plans	 to	open	 the	 second	branch	of	both	
restaurants	in	the	heart	of	Bangkok	City,	Silom	and	Sathorn	road.		

In	 addiDon	 to	 its	 new	 restaurant	 ventures,	 BAC	 also	 runs	 Gourmet	 House	 Culinary	 Care,	 a	 producDon	 company	 that	 produces	 food	 for	 paDents	
receiving	care	at	Bangkok	Hospital.	“We	now	provide	to	five	branches	of	Bangkok	Hospital	and	will	be	handling	the	sixth	branch	at	Bangkok	Hospital	
Soonvijai	—	the	hospital’s	headquarters	—	in	February	2017,”	says	Rassamesangpetch.	

In	addiDon,	the	caterer	is	busy	with	its	new	customized	food	plant	called	Gourmet	Primo,	which	is	set	to	open	next	October.	Rassamesangpetch	says	
the	plant	is	intended	to	be	a	cost-saving	and	quality-control	soluDon	for	caterers	and	hotels.	

(to	be	conDnued	on	2nd	issue)	

Amorn	Rassamesangpetch	
Director	Corporate	Communica6ons

Editor Talks

B o n   A p p e t i t



The	 General	 Manager	 looks	 back	 on	 a	 record-breaking	 high	 season	 –	 and	 forward	 to	
opportuniFes	on	a	popular	island		

BAC	 began	 2017	 at	 peak	 performance.	 Taking	 on	 four	 new	 partners	 -	 Fly	 Dubai,	 Kuwait	
Airways,	Swiss	Interna6onal	Air	Lines	and	Qantas	Airways	-	helped	us	set	a	new	record	of	over	
30,000	meals	a	day.		Our	longer-standing	partners	have	been	no	less	valued	as	we	have	passed	
this	milestone.		Emirates	now	operate	all	flights	to	and	from	Bangkok	with	A380	aircra_,	while	
other	 partners	 have	 increased	 flight	 frequencies.	 	 	 These	 include	 our	 mother	 company,	
Bangkok	Airways,	which	has	focused	on	boos6ng	frequencies	during	the	Winter	season.		

For	our	part,	we	have	invested	to	keep	our	infrastructure	in	sync	with	the	development	of	our	
customer	 base.	 	We	 have	 added	 hi	 loaders	 to	 our	 fleet,	 including	 an	 A380	 hi	 loader,	 and	
installed	 equipment	 such	 as	 a	 blast	 chiller	 and	 brat	 pan.	 	 The	 final	 holding	 area	 has	 been	
expanded	and	our	next	step	will	be	 to	upgrade	the	capacity	of	 the	dishwashing	area.	 	That	
may	not	sound	very	glamorous	but	it	is	a	sure	sign	of	our	confidence	in	expansion!	

In	fact,	we	have	grown	so	far	that	-	by	the	beginning	of	the	next	high	season	in	October	-	we	will	have	the	capacity	to	
serve	double	the	number	of	passengers	for	which	BAC	originally	planned.		This	will	be	achieved	partly	in	co-opera6on	
with	our	new	daughter	company,	Gourmet	Primo,	and	its	all-new	semi-finished	food	products	plant.	

Prior	to	that,	in	June,	we’re	looking	forward	to	the	challenge	of	opening	our	brand-new	in-flight	kitchen	on	Phuket,	one	
of	 Thailand’s	ever-popular	 tourist	des6na6ons.	 	 This	will	 simultaneously	open	up	 fresh	opportuni6es	 for	our	airline	
partners	who	fly	to	the	island:		we	will	now	offer	the	same	high	standard	of	quality	and	service	on	flights	out	of	Phuket	
as	has	 long	been	provided	 from	Suvarnabhumi	by	BAC	Bangkok.	At	 the	 same	6me,	 for	 the	many	 scheduled	charter	
flights	 and	 other	 services	 direct	 to	 Phuket,	we	will	 expand	 their	 choice	 of	 catering	 services	 provider,	 replacing	 the	
present	monopoly	with	real	compe66on.		Here’s	to	further	record-breaking!

 Bangkok Air Catering

Kijpong	Sathienprasert	
General	Manager	

Bangkok	Air	Catering



 Bangkok Air Catering
QUIET	BIRTHDAY:		BAC	celebrated	its	13th	anniversary	on	17th	February	2017.		As	this	coincided	with	the	year	of	na6onal	mourning	for	King	
Rama	9,	we	marked	the	occasion	quietly.		Instead	of	a	party,	celebra6on	was	confined	to	a	lucky	draw	and	special	meals	at	the	canteen	
throughout	the	day.		Keeping	up	a	company	tradi6on,	awards	were	made	to	all	employees	who	have	completed	ten	years	of	service	to	BAC.	

BAC	 ฉลองครบรอบ	 13	 ปีเมื่อวันที่	 17	 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการไว้อาลัยแก่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 เราจึงมีนโยบายไม่จัดงาน
รื่นเริงแต่ยังคงกิจกรรมสำคัญๆอื่นๆ	 นั่นคือการมอบรางวัลการทำงานครบรอบ	 10	 ปี	 พิธีทางศาสนา	 และการมอบความสุขให้กับพนักงานโดยการจัด
อาหารพิเศษจากร้านดังต่างๆบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯในทุกมื้อที่เราจัดให้กับพนักงาน

KIDS	INSPECTION:		On	Na6onal	Children’s	Day,	BAC	arranged	a	FAMILY	DAY	for	kids	to	look	around	their	mums’	and	dads’	place	of	work.		They	
could	also	spend	6me	in	a	play	land	with	crea6ve	ac6vi6es	and	games.		We	want	our	employees	–	and	their	youngsters!	-	to	know	that	we	value	
the	role	of	family	life	in	making	a	good	and	happy	society.		

BAC	 จัดวันครอบครับขึ้นในวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้พนักงานได้พาลูกๆมาดูว่าพ่อแม่ทำงานอยู่ที่ไหนอย่างไร	 ในวันครอบครัว	 เราได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ
มากมายทั้งสวนสนุกย่อมๆ	เกมส์	ระบายสี	การฝึกแต่งหน้าเค้ก	ฯลฯ	ทั้งนี้	จุดประสงค์หนึ่งของการจัดวันครอบครัวก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว	ซึ่ง
เราเชื่อว่าจะทำให้สังคมของเราดีขึ้นด้วย



 Bangkok Air Catering
TEMPLE	ALMS:		Last	year,	BAC	presented	funds	to	Wat	Prabat	Namphu	for	the	construc6on	of	a	new	“alms	canteen”	that	will	offer	complimentary	
food	to	visi6ng	donors.	The	new	building	is	almost	ready	and	we’re	just	wai6ng	for	a	suitable	day	to	be	set	for	the	formal	naming	of	the	BANGKOK	
AIR	CATERING	ALMS	CANTEEN.		We’ll	let	you	know	the	date	in	the	hope	that	you	are	able	to	acend	-	and	make	a	contribu6on,	too,	if	you	wish.	

BAC	 ได้บริจาคให้กับวัดพระบาทน้ำพุเมื่อปีที่แล้วเพื่อสร้างโรงทานหลังใหม่เพื่อที่จะเพียงพอในการรองรับผู้มีจิตศรัทธาที่มาเยี่ยมและบริจาคที่วัด	 ขณะนี้	
โรงทานได้ถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วรอเพียงแต่วันที่ฤกษ์ดีสำหรับการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ	 โรงทานนี้จะถูกตั้งชื่อว่า	 “โรงทานครัวการบินกรุงเทพ”	
และเราจะเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดนี้ด้วย	สำหรับหมายกำหนดการที่แน่นอน	เราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งเพื่อที่จะได้มาร่วมทำบุญด้วยกัน



 Bangkok Air Catering
Construc6on	 of	 BAC	 Phuket	 began	 on	 10	 August	 2016	 and	 is	
ongoing,	with	a	projected	opening	date	of	July	2017.	We	are	working	
hard	 to	 win	 the	 respect	 of	 new	 business	 partners	 and	 to	 share	 in	
their	success.	

BAC	 ภูเก็ตได้เริ่มการก่อสร้างขึ้นแล้วเมื่อวันที่	 10	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2559	
และการดำเนินการเป็นไปตามตารางเวลาที่ได้วางไว้	กำหนดเสร็จพร้อม
ให้บริการคือช่วงเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	 2560	 ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่
จะได้รับความไว้วางใจและโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความ
สำเร็จของสายการบินนั้นๆ

From	then,	progress	is	on	going	and	looks	very	promising	that	we	could	operate	our	Phuket	unit	on	01	July	2017.	

ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มการก่อสร้างจนถึงวันนี้	 เรามีความเชื่อมั่นว่าสาขาภูเก็ตของเราจะได้เปิดให้บริากรสายการบินได้ตามกำหนดเวลา	คือ	 01	
กรกฎาคม	พ.ศ.	2560

Our	 Kosher	 box	 business	 is	 doing	well	 and	 gejng	 a	 lot	 of	 great	

feedback.	 Here	 is	 one	 example	 of	 the	 posi6ve	 responses	 that	

mo6vate	 us	 to	 keep	 on	 mee6ng	 every	 requirement	 of	 our	
customers.	

อาหารกล่อง	 Kosher	ของเราได้รับการชมเชยเป็นอย่างมาก	และนี่คือ
ตัวอย่างหนึ่งของผลตอบรับดีๆที่เป็นกำลังใจอย่างมากสำหรับเราใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	ขณะ
นี้เราอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ของทั้งผู้
ให้บริการและผู้บริโภค	 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จและเริ่มจำหน่าย
ได้เร็วๆนี้

F R O Z E N

K O S H E R

B O X

Dear	Rabbi	Yosef	Kantor,	

This	is	Wagner	Kvieczinski	from	Brazil.	I've	just	received	a	kosher	lunch	at	Emirates	Airlines	cer6fied	by	you.	
Besides	being	delicious,	it	filled	my	heart	of	joy.	

Thank	you	very	much,



The	F	&	B	Manager	reports	on	two	fine	new	restaurants	sePng	trends	in	Bangkok	

Over	the	past	five	years,	Gourmet	House	has	made	 its	name	by	pairing	the	skills	of	 the	finest	Chefs	
with	the	tastes	of	the	world’s	great	cuisines.		Since	the	beginning	of	this	year,	we	have	also	focused	on	
widening	the	availability	of	our	unique	dining	experiences.			

Al	Saray	Fine	Lebanese	and	Indian	Cuisine	at	Soi	Soonvijai,	Rama	9,	was	the	first	restaurant	of	its	type	
to	 become	 established	 among	 the	 city’s	 gourmets	 and	 connoisseurs.	 	 It	 has	 now	been	 joined	 by	 a	
branch	 at	 the	 heart	 of	 the	 downtown	 bustle	 in	 Silom,	 close	 to	 Sala	 Daeng	 BTS.	 	 A_er	 only	 three	
months,	 the	new	restaurant	has	started	to	win	recogni6on	among	both	residents	and	visitors	 for	 its	
authen6c	fare	and	wonderfully	relaxed	atmosphere.	

At	its	original	home	in	Asia6que	the	Riverfront,	Brasserie	9	Fine	French	Cuisine	has	long	enjoyed	an	
enviable	 reputa6on	 for	 fresh	 ingredients	and	 impressive	 service.	 	Now	we	are	glad	 to	 say	 that	 the	
Brasserie	 9	 concept	 will	 be	 moving	 to	 the	 business	 district	 of	 Sathorn.	 	 	 Along	 with	 rooms	 for	
conferences	and	smaller-scale	mee6ngs,	and	for	banque6ng	and	private	dining,	you’ll	find	the	extra	
special	acrac6on	of	a	Chef’s	Table	at	our	new	restaurant.		Not	only	that,	the	exclusive	Bar	&	Cigar	Lounge	will	offer	the	indulgence	
of	fine	wines,	rare	single	malts	and	premium	grade	cigars	from	their	original	sources.	

Fusion	 food	has	been	 the	 rage	 in	gastronomy	of	 late,	but	 the	success	of	our	 restaurants	 suggests	 that	–	 in	Bangkok,	at	 least	–	
authen6c	cooking,	tradi6onal	flavors	and	sheer	style	are	making	a	comeback.		Watch	this	space!	

ตลอดระยะเวลา	5	ปีที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจทางด้านอาหารและจัดเลี้ยงนอกสถานที่มาเราได้ตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็น
สำคัญ	

เริ่มต้นปี	2017	บริษัทได้เริ่มทำการขยายสาขาของร้านอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า	อาหารรสชาติดั้งเดิมปรุงรสชาติโดยเชฟฝีมือดี
ยังคงเป็นจุดขายของทางบริษัทอย่างต่อเนื่อง	

Al	 Saray	ชอยศูนย์วิจัย	พระราม	 9	สาขาแรกของ	 Fine	 Lebanese	and	 Indian	 cuisine	 เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่นักชิมและผู้ที่ชื่น
ชอบอาหารอินเดียและเลบานอน	ทำให้ทางเราตัดสินใจขยายสาขาของ	Al	 Saray	 เข้าสู่ใจกลางย่านธุรกิจอย่างถนนสีลม	 เปิดให้บริการ
มาเป็นระยะเวลาเกือบ	 3	 เดือนได้รับการตอบรับดีขึ้นอย่างเป็นลำดับจากชาวไทยและชาวต่างชาติ	 ด้วยทำเลที่ดีเยี่ยมบวกกับการเดิน
ทางที่ง่ายดายโดยรถไฟฟ้าเชื่อมถึง	ทำให้	Al	Saray	กำลังเป็นที่พูดถึงในแวดวงอาหารตะวันออกกลางในขณะนี้	

Brasserie	9	ร้านอาหารฝรั่งเศส	เป็นอีกหนึ่งในร้านอาหารภายใต้กลุ่มธุรกิจ	Gourmet	House	สาขาแรกที่เอเชียทีค	เช่นกันได้รับการพูด
ถึงในเรื่องรสชาติอาหารที่ดีเยี่ยมรวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่มีคุณภาพมาปรุงรส	 พร้อมกับการบริการที่สร้างความประทับใจ
ให้กับผู้มาใช้บริการในห้องอาหาร	 และเป็นที่น่ายินดีที่กลางปีนี้เราจะได้พบกับ	 Brasserie	 9	 สาขาใหม่ใจกลางเมือง	 พร้อมกับห้องจัด
เลี้ยง	 ห้องจัดประชุมสัมนา	 รวมถึงห้องไพรเวทที่สามารถรองรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัว	 ทั้งเชฟยังมาปรุงอาหารสดๆ	 ให้ดูถึง
ข้างโต๊ะลูกค้ากันเลยทีเดียว	รวมถึงจะมีส่วนที่เป็น	Bar	&	Cigar	lounge	รองรับผู้ที่รักในการดื่มเครื่องชั้นดีจากทุกมุมโลก	กับ	Cigar	เกรด
พรีเมี่ยมจากประเทศต้นตำรับ		

ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าไม่ว่าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะมีเทรนด์อาหารเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่นในรอบหลายปีที่ผ่านมา	 กระแส
ฟิวชั่น	 หรือแม้กระทั่ง	 โมลิคูล่า	 เข้ามามีส่วนเป็นอย่างมากในธุรกิจนี้	 อย่างไรก็ตามตัวผมเองเชื่อว่าเทรนด์ของอาหารต้นฉบับรสชาติ
ดั้งเดิม	กำลังจะหมุนกลับมาแทนที่ในเวลาอันใกล้	พร้อมทั้งจะยั่งยืนบนสายธุรกิจนี้อย่างมั่นคง

 Gourmet House

Wanchana	Valaikanok	
F&B	Manager	

Gourmet	House



 Gourmet House

BRASSERIE	9	is	spreading	its	wings	to	the	centre	of	town	
Please	make	a	date	to	visit	our	new	prime	loca6on	off	SATHORN	Road,	in	
Sathorn	 Soi	 6	 next	 to	 the	 Evergreen	 Hotel,	 around	 August	 2017.	 The	
interior	 will	 create	 an	 atmosphere	 of	 luxury	 and	 comfort,	 to	 help	 you	
relax	with	fine	 fare	and	great	wine;	 for	 those	who’ll	 enjoy	 it,	 an	added	
extra	will	be	a	cigar	room.	

	บราสเซอรี่ไนน์	กำลังสยายปีกสู่เมือง	
เรากำลังจะเข้าไปดูแลท่านให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นถึงในเมืองบนถนนสาทร	 ข้างใน
สาทรซอย	 6	 ข้างโรงแรมเอเวอกรีนประมาณเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2560	 เรา
เน้นการตกแต่งที่ให้ความรู้สึกเลิศหรูแต่สบายๆ	 ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกผ่อน
คลายหลังการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยด้วยบรรยากาศดีๆ	 อาหารคุณภาพรส
เลิศ	ไวน์ชั้นนำ	และห้องซิการ์

MOVING	HOUSE:	BRASSERIE	9	FINE	FRENCH	CUISINE	will	be	in	the	current	riverfront	warehouse	sejng	
un6l	the	end	of	April,	then	moving	to	a	luxuriously	renovated	old	colonial-style	house	in	Sathorn.		The	
loca6on	will	be	different,	but	the	quality	of	food	and	service	will	be	the	same	–	or	maybe	even	becer,	
thanks	to	the	drive	and	experience	of	our	new	Swedish	Chef	Patron,	Kenny	Karlsson.	He	is	already	busy,	
gejng	the	kitchen	shipshape	and	his	team	primed	to	impress.		A	middle-of-the-year	opening	is	expected	
for	the	new	BRASSERIE	9:	stay	in	touch	through	our	media	channels.	

	 บราสเซอรี่ไนน์	 กำลังจะเปลี่ยนตัวเองจากรูปแบบของโกดังสินค้าไปสู่บ้านโบราณในแบบโคโลเนียลพร้อมกับการ
ตกแต่งใหม่ที่เลิศหรูแต่สบาย	 การย้ายไปที่ใหม่ของเราไม่ได้ทำให้คุณภาพของเราเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน	 ในทาง
ตรงกันข้าม	จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยการเสริมทีมเข้ามาของเชฟหนุ่มชาวสวีเดน	เคนนี่	คาร์ลสัน	เขาได้เริ่มงานกับ
เราแล้วในที่ปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพจะไม่มีการเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน	ณ	 ที่ปัจจุบัน	 เราจะให้บริการท่านถึง
สิ้นเดือนเมษายนนี้และจะไปเริ่มที่ทำเลทองใหม่ประมาณเดือนสิงหาคม	 ซึ่งท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากช่อง
ทางต่างๆ



 Gourmet House

AUTHENTIC	DOWNTOWN:		AL	SARAY	FINE	LEBANESE	AND	INDIAN	CUISINE	is	now	
firmly	established	at	its	second	home	in	the	heart	of	Silom.		Take	the	BTS	to	
Saladaeng,	head	for	the	exit	opposite	Silom	Complex,	and	you	won’t	be	able	to	
miss	AL	SARAY	as	you	move	down	from	the	sta6on	to	street	level.		

Our	team	has	been	strengthened	by	the	arrival	of	our	new	Lebanese	Chef,	Mahdi,	
alongside	the	Indian	Chef,	Sam.		Both	are	dedicated	to	bringing	the	genuine	tastes	
and	flavours	of	their	regions	to	your	table	in	Bangkok.		A	great	range	of	wine	and	
other	drinks	is	available,	with	the	must-try	tradi6onal	Lebanese	beverage,	ARAK.		
For	those	wan6ng	to	enjoy	a	special	occasion	in	an	exclusive	ambiance,	there’s	a	
private	room	for	up	to	12	people.		It’s	a	downtown	oasis	of	high	style	and	truly	
authen6c	fare.	

	อัลซาราย	พร้อมให้บริการแล้วในเมือง	

ขณะนี้สาขาสีลมของเราเสร็จสมบูรณ์และพร้อมให้บริการท่านแล้ว	 ถ้าไม่อยากขับ
รถไปก็สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า	 BTS	 ลงที่สถานีศาลาแดงแล้วลงฝั่งตรงข้ามกับ
อาคารสีลมคอมเพลกซ์	 ก่อนลงบันไดเลื่อน	 ท่านจะเห็นร้านของเราอย่างชัดเจนเลย
ทีเดียว	

เราเสริมทัพของเราให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยเชฟชาวเลบานอนชื่อมาดี้	 เพื่อมาทำงาน
ร่วมกับเชฟอินเดียแซม	 เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของอาหารที่ให้บริการแก่ท่าน	 ที่
สีลมมีไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บริการด้วย	 พร้อมทั้งห้องไพรเวทสำหรับ	 12	
ท่านหากท่านต้องการความเป็นส่วนตัว



 Gourmet House

Your feedback is 
valuable



The	General	Manager	describes	GHCC’s	greatest	challenge	so	far		

Gourmet	House	Culinary	Care	has	been	successfully	providing	food	and	beverage	services	for	pa6ents,	

visitors	and	employees	at	Bangkok	Hospitals	in	Chiang	Mai,	Khon	Kaen,	China	Town,	Phnom	Penh,	Hua	
Hin	and	-	since	1st	February	–	at	the	Bangkok	General	Hospital.	

Bringing	five	star	values	to	these	hospitals	has	been	challenging	for	us	and	our	partners,	especially	at	

the	Bangkok	General.	 	Twenty-two	wards	are	spread	across	seven	different	buildings.	 	We	cater	for	in-

pa6ents	 while	 also	 serving	 three	 Doctor	 Lounges	 and	 opera6ng	 a	 large	 Cafeteria	 and	 an	 employee	
restaurant.	 	We	even	supply	snack	boxes	for	func6ons,	mee6ngs	and	employee	meals.	 	Hand-in-hand	

with	our	F	&	B	exper6se,	our	facility	management	comes	to	the	fore	in	the	5-star	banque6ng	service	
for	mee6ng,	conferences	and	events.		 

Simultaneously,	the	Bangkok	General	is	expanding.		Construc6on	is	in	progress	for	the	600-room	“Phoenix”	Building,	with	opening	

an6cipated	 in	early	2019.	 	Meanwhile,	 the	new	Interna6onal	Building	with	another	100	rooms	will	open	 in	the	final	quarter	of	
2018,	and	the	Y-	Building	for	long	term	pa6ents	will	open	its	doors	in	June	this	year.	

We	have	endeavored	from	Day	One	to	sustain	the	team	work	that	we	believe	is	key	to	our	success.		Even	before	we	started	at	the	
Bangkok	General	Hospital,	we	ran	a	rigorous	training	program	for	all	our	new	employees,	to	ensure	that	their	performance	meets	

the	GHCC	standard,	every	hour	of	every	working	day.	

We	are	proud	to	be	 the	first	hospital	 food	and	beverage	provider	 in	Thailand	 to	offer	customized	nutri6onal	value	menus,	and	

meals	that	are	tailored	to	 individual	pa6ents.	 	We	believe	in	our	team	and	in	our	commitment	to	grow	alongside	the	customer	
hospitals	who	put	their	trust	in	us.		

 Gourmet House Culinary Care

Siriporn	Kayankit	
General	Manager	

Gourmet	House	Culinary	Care



Gourmet	House	Culinary	Care	(GHCC)	has	launched	an	official	web	site	

Visit	hcp://www.ghculinarycare.com	for	complete	 informa6on	about	our	specialist	services	
and	mouthwatering	images	of	our	dishes.	

Gourmet	 House	 Culinary	 Care	 (GHCC)	 ได้เปิดใช้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้ว	 โดยท่าน
สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเราได้ที่	 hcp://www.ghculinarycare.com	 	ในฉบับนี้	 จะขอ
แนะนำเว็บไซต์ของเราสักเล็กน้อยครับ

 Gourmet House Culinary Care

GHCC	is	looking	for	many	more	team	member	to	join,	since	we	are	going	to	provide	full	services	to	Bangkok	
Hospital	Soonvijai	on	01	February	2017.	Please	call	02	131	7500	ext.	8703	for	more	details	and	applica6on	

เรายังต้องการสมาชิกในครอบครัวอีกมากเพื่อรองรับการให้บริการแก่โรงพยาบาลกรุงเทพ	ศูนย์วิจัยในวันที่	01	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	
2560	ท่านที่สนใจร่วมงานกับเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่	02	131	7500	ต่อ	8703

HOME : Where you will 
first land

ABOUT US : To get to 
know us more

OUR SERVICES : See 
what we are doing

OUR CLIENTS : Look 
where we are

NEWS & PROMOTIONS 
: Keep in touch

CAREERS : To join our 
family

GALLERY : Let photos 
say

CONTACT US : Can 
we help you?

http://www.ghculinarycare.com
http://www.ghculinarycare.com
http://www.ghculinarycare.com
http://www.ghculinarycare.com


 Gourmet Primo
How	the	General	Manager	is	planning	to	deliver	“fine	food	as	you	desire”	

Gourmet	Primo	is	the	newest	venture	in	smart	diversifying	by	Bangkok	Air	Catering	and	Gourmet	House	
–	and	the	boldest	yet.	 	From	1	September,	we’ll	be	supplying	finished	and	semi-finished	meal	solu6ons	

with	 an	 emphasis	 on	 quality.	 	 In	 fact,	 we	 intend	 to	 deliver	 the	 highest	 quality	 ever	 in	 value	 added	
products	for	the	Thai	market	and	export.	 	Our	team	will	work	with	you	to	meet	the	demands	of	your	

business,	your	budget	and	your	schedule.		We	call	it	“fine	food	as	you	desire”.	

That’s	the	plan,	and	we	have	already	achieved	our	first	set	of	key	objec6ves.	 	Construc6on	of	our	5000	

sq	m	unit	 in	On	Nut	began	in	November	2016	and	is	proceeding	on	schedule.	 	 It	was	designed	and	is	
now	being	built	by	Thai	Nishimatsu	Construc6on	Co.,	Ltd.,	who	have	been	responsible	 for	more	than	

120	plants	in	Thailand	-	among	them,	Honda	Automobile,	CP	Meiji,	KAO	Industrial	and	Bridgestone	Tire	

Manufacturing.			

Construc6on	so	far	has	focused	on	the	major	working	spaces	of	the	1st	floor:	the	loading	and	unloading	area;	the	warehouse;	
the	prepara6on	kitchen,	and	the	non-Halal	cold	and	hot	kitchens.		

The	completed	unit	will	be	a	centre	of	excellence,	fully	complying	with	the	highest	safety	standards,	GMP	+	HACCP.	 	State	of	
the	 art	 technology	will	 combine	with	 innova6ve	 systems	 to	 ensure	perfec6on	 throughout	 the	 supply	 chain,	with	 the	finest	

ingredients	sourced	from	all	over	the	world	by	our	research	team	and	buyers.	 	Where	6meless	exper6se	meets	21st	Century	
crea6vity	–	that’s	where	you’ll	find	“fine	food	as	you	desire”.		

การเริ่มต้นที่ดีของปี	2017	

ผ่านไปอย่างราบรื่นสำหรับการเริ่มต้นงานก่อสร้างของโครงการ	 กูร์เมท์	 พรีโม่	 เราได้ดำเนิน
การก่อสร้างโดยแล้วเสร็จไปกว่า	 20%	 นับตั้งแต่วันเริ่มงานก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน	 2016	
โครงการกูร์เมท์	 พรีโม่	 ให้ความไว้วางใจบริษัท	 ไทยนิชิมัตสุ	 ก่อสร้าง	 จำกัด	 ในการเป็นผู้
ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตอาหาร	 เนื่องจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ของไทยนิชิมัตสุ	ที่ได้สร้างโรงงานมามากกว่า	120	แห่งในประเทศไทย	อาทิเช่น	 	ฮอนด้าออโต้
โมบิล	ซีพีเมจิ	คาโออินดัสเทรียล	ยางรถบริดจ์สโตน	ฯลฯ	

กระบวนการก่อสร้างที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จส่วนใหญ่เป็นงานเสาเข็ม	ปูพื้น	ก่อกำแพงของชั้น	
1	ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยดังนี้	

1.	 	บริเวณรับและส่งของ	

2.	 คลังสินค้า	

3.	 ครัวเตรียมการผลิต	

4.	 ครัวเย็นและครัวร้อน	

เพื่อให้โครงการพร้อมดำเนินกิจการภายในเดือนกันยายนนี้	 ผู้บริหารและผู้เชียวชาญด้านงานก่อสร้างให้ความใส่ใจในการเลือกสรร
วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพเพราะเราเชื่อว่าการสร้างรากฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่โครงสร้างที่ยอดเยี่ยม	

Tanyanuj	Kusonsomboon	
General	Manager	
Gourmet	Primo



Gourmet Primo
Gourmet	Primo	held	a	Founda6on	Ceremony	on	10	December,	2016.	Construc6on	is	under	way	and	on	schedule	for	the	planned	
autumn	opening.		Between	now	and	then,	we’ll	keep	you	updated	on	progress,	and	unveil	our	catalogue	of	brilliant	products. 

Gourmet	Primo	ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาที่บริเวณก่อสร้างอาคารทำการในวันที่	10	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	การก่อสร้างจะได้ดำเนินต่อไปและ
คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนกันยายน	พ.ศ.	2560	ระหว่างนี้	เราจะแจ้งข่าวบอกกล่าวท่านเป็นระยะในเรื่องต่างๆรวมถึงรายการ
สินค้าที่ทางเราจะได้พัฒนาและนำเสนอต่อไป




