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MD’S NEW YEAR

MESSAGE
LINUS
A.E.
KNOBEL
MANAGING DIRECTOR
Dear Business Partners,
Colleagues and Friends

D

uring this festive season, we rightly
enjoy celebrating and indulging
ourselves a little. At the same time, I believe
it is also useful to look back over the year
just ending. This need not be an exercise
in reminiscence, or self-congratulation.
Rather, it’s about learning from the recent
past and making sure you are best placed
to progress in the months ahead.
In that spirit, I must be honest and
say that 2019 has been tough, at times
exceptionally so, whether for individuals
and their families, or businesses from
SMEs to vast multinationals.
For us in the BAC group of companies, the
economic uncertainty of the past twelve
months has added to the challenges that
we confront every year: the expected
variations as low season follows high,
and the demands created by our policy of
smart diversification. But my attitude is:

“

in every challenge lies
great opportunity”

Looking at all this together, I honestly
believe we have taken significant steps
forward. So I feel more indebted than ever
to our employees, every one of whom has
contributed to sustaining our success and
securing our further expansion.
Just as I give huge credit to them, so I am
proud that we in the management have
sustained our program of professional
development. Whatever the business
climate, we continue to enable employees
to enhance their skills. This is helping
increase their flexibility and proficiency,
and building their readiness for the next
stage in our smart diversification.

In similar vein, we have simplified our
structures at management level, handled
each new initiative meticulously, and
reinforced our foundations for long-term
growth and sustainability. There’s a lot
still to do, but I believe we end the year
stronger and better able to serve customers
and clients.
We strive to put our business partners
at the heart of all our activities. In 2019
no less than in years past, we have been
rewarded with exceptional trust, support
and co-operation. I thank our clients,
long-term and new, with all my heart.
I am proud to report that BAC in-flight
catering opened two fresh locations this
year, at Don Mueang and Chiang Mai
Airports, on 1 and 16 July respectively. Both
units are running very well. Meanwhile, at
Suvarnabhumi Airport, we added no fewer
than five new airline partners, making 26
in total. Our operation at Phuket also
expanded, and the export of Kosher boxes
from this unit is thriving.
Gourmet Primo is flourishing, too, as a
specialist manufacturer of customized
quality foods, and has made especially
notable inroads into the HoReCa market.
Even better, our business model positions
us ideally to take advantage of the current
mood of caution. That’s because Gourmet
Primo helps partners in the hospitality
sector save on the costs of personnel and
infrastructure, while we simultaneously
remove all their quality control headaches.
Also during 2019, Gourmet House
Culinary Care opened its state-of-the-art
new kitchen at Bangkok International
Hospital, the former Bangkok Hospital.
Our approach is simply to match
the globally recognized of Bangkok
International Hospital (BIH) with the

provision of five-star food and beverages
for patients, employees and visitors. Next
year, we are intent on expanding our base
of client hospitals.
The two Al Saray restaurants within the
Gourmet House group have enjoyed
great success, while Brasserie 9 is set for
a breakthrough, in my view, thanks to its
imaginative menus and program of events
for connoisseurs and party groups alike.
We have already shown that there’s a sizable
market for the Fine Dining experience
in Bangkok, among both visitors and
residents. In fact, we are so confident
of the business potential for quality and
authenticity combined that we are about
to open Ruen Noppagao Authentic Thai
Cuisine.
On the same site in Sathorn as Brasserie
9, the new restaurant will revive the arts
of Thai cooking at their most pure, using
only home-grown ingredients and 100%
original methods of preparation. Keep
space in your diary for a visit during the
opening month, February 2020.
Last but not least, it is with personal
sadness but warm wishes to Khun
Kittipong Sathienprasert that I announce
his retirement, effective at the end of this
year. He was General Manager of Bangkok
Air Catering and has been Project Leader
of BAC at Don Mueang Airport for the
past six months. Khun Kittipong is leaving
after fourteen years of dedicated service.
I wish you and all your families the
Compliments of the Season. Whatever the
challenges to come, here’s to a Happy and
Prosperous New Year.
Linus A.E. Knobel
Managing Director
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ถึงพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนร่วมงาน และ เพื่อนๆทุกท่าน
ในช่วงเทศกาลการเฉลิมฉลอง พวกเราทุกคนได้ดื่มด่ำ�กับบรรยากาศในเทศกาลนี้ ในขณะเดียวกันผมก็ ใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์โดยการมองย้อนกลับไปในปีที่กำ�ลังจะสิ้น
สุดลง สิ่งที่ผมมองย้อนกลับไปไม่จำ�เป็นต้องพยามที่จะระลึกถึง หรือเพื่อที่จะชื่นชมแต่อย่างใด สิ่งที่ผมมองย้อนกลับไปคือการเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมา และมั่นใจสำ�หรับ
การก้าวเดินไปข้างหน้า เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น จากประสบการณ์ของผม ผมขอบอกด้วยความสัตย์จริง ว่าในปี 2562 เป็นช่วงเวลาที่ยากมากสำ�หรับการทำ�ธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจของครอบครัวหรือ ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปจนถึง บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่
สำ�หรับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำ�กัดและบริษัทในเครือ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาได้เพิ่มความท้าทาย ซึ่งพวกเราก็ ได้เผชิญกับ
ความท้าทายนี้เป็นประจำ�ทุกปี อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของฤดูกาลการท่องเที่ยว และนโยบายความต้องการกระจายการให้บริการทางธุรกิจ แต่สำ�หรับผม
ผมคิดเสมอว่า “ในทุกๆ ความท้าทายจะมีอยู่โอกาสที่ดีอยู่เสมอ” เมื่อมองย้อนดูทั้งหมดนี้ด้วยกัน ผมเชื่อว่าเราได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีนัยสำ�คัญ ดังนั้นผมรู้สึก
ซาบซึ้งและขอบคุณเป็นอย่างมากกับพนักงานบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำ�กัดและบริษัทในเครือทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการสานต่อความสำ�เร็จของบริษัทฯ และร่วมกัน
สร้างความมั่นคงในการเติบโตของบริษัทฯ ตลอดมา
ในขณะที่ผมให้ความสำ�คัญอย่างมากแก่พนักงานทุกคนสำ�หรับความสำ�เร็จนี้ ผมภูมิใจในฝ่ายบริหารที่ได้สานต่อโครงการการพัฒนาอาชีพของพนักงาน ไม่ว่า
สถานการณ์ทางธุรกิจจะเป็นเช่นไรเรายังคงดำ�เนินการพัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนานี้เป็นการช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและ
ความเชี่ยวชาญของ พนักงาน เพื่อสร้างความพร้อมและรองรับการกระจายการให้บริการทางธุรกิจบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำ�กัดและบริษัทในเครือ ในอนาคต
ในทำ�นองเดียวกัน บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำ�กัดและบริษัทในเครือ ได้ปรับโครงสร้างให้ง่ายขึ้นในระดับบริหาร การจัดการรายละเอียดความคิดใหม่ๆอย่างพิถีพิถัน
และเสริมรากฐานของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตและความยั่งยืนในระยะยาวซึ่งก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำ� แต่ผมเชื่อว่าเราจะจบท้ายปลายปีได้อย่างเข้มแข็งและสามารถให้
บริการลูกค้าได้อย่างดียิ่งขึ้น
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำ�กัดและบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะนำ�พันธมิตรทางธุรกิจเป็นหัวใจหลักของการดำ�เนินกิจการทั้งหมดของเรา ในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ
ได้รับรางวัลจากความไว้วางใจ การสนับสนุนและความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งไม่น้อยกว่าปีที่แล้วจากลูกค้า ผมขอขอบคุณลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งลูกค้าระยะยาวและลูกค้า
ใหม่จากใจทั้งหมดของผม
นอกจากนั้น ผมภูมิใจที่จะแจ้งว่า ธุรกิจหลัก ครัวการบินกรุงเทพ (BAC) ได้เปิดบริการจำ�นวนสองแห่งใหม่ในปีนี้ คือที่สนามบินดอนเมือง (BAC-DMK) และ
สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ (BAC-CNX) ในวันที่ 1 และ 16 กรกฎาคมตามลำ�ดับ ทั้งสองที่นี้ได้ดำ�เนินธุรกิจได้อย่างดีมาก ในขณะเดียวกันที่ครัวการบินกรุงเทพ (BAC)
สนามบินสุวรรณภูมิ ก็ ได้เพิ่มพันธมิตรสายการบินรายใหม่ไม่น้อยกว่า 5 สายการบิน ซึ่งรวมทั้งหมดตอนนี้ที่ให้บริการ 26 สายการบิน ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต
(BAC-HKT) ก็ยังขยายตัวและการส่งออกอาหารกล่องโคเชอร์ ซึ่งการบริการนี้ก็เติบโตรวดเร็วเป็นอย่างมาก
กูร์เมท์ พรีโม่ (GP) ก็กำ�ลังเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน ในฐานะผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และได้ทำ�การบริการที่โดด
เด่นเป็นพิเศษในกลุ่มธุรกิจ (HORECA) ที่ประกอบไปด้วย ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และธุรกิจจัดเลี้ยง ยิ่งไปกว่านั้นรูปแบบธุรกิจของ กูร์เมท์ พรีโม่ (GP)
ยังช่วยให้พันธมิตรได้ ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน นั่นเป็นเพราะ กูร์เมท์ พรีโม่ (GP) ช่วยพันธมิตรในภาคการบริการการผลิตประหยัดค่าใช้จ่ายของ
บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะเดียวกันก็ลดความปวดหัวในการควบคุมคุณภาพทั้งหมดไปพร้อมๆ กัน
นอกจากนี้ในปี 2562 กูร์เมท์ เฮาส์ คูรินารี่ แคร์ (GHCC) ได้เปิดครัวใหม่ที่ทันสมัยที่โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งแต่ก่อนอยู่ภายใน โรงพยาบาลกรุงเทพ
การให้บริการของกูร์เมท์ เฮาส์ คูรินารี่ แคร์ (GHCC) คือการพัฒนาการบริการให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIH) ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับห้าดาว สำ�หรับผู้ป่วย พนักงานและผู้มาเยี่ยมเยือน ในปีหน้ากูร์เมท์ เฮาส์ คูรินารี่ แคร์ (GHCC) มีความตั้งใจที่จะขยายฐานลูกค้า
โรงพยาบาลอีกด้วย
ร้านอาหารอัลซาราย (Al Saray) ทั้งสองแห่งภายใต้ บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ (BAC-GH) ก็ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่ ร้านอาหารบราสเซอร์รี่ไนน์ (Brasserie 9)
ก็ ได้พัฒนาและความก้าวหน้าในสิ่งที่แปลกใหม่มากขึ้น ในมุมมองของผม ต้องขอบคุณเมนูที่เกิดการคิดค้นใหม่ๆ และงานจัดเลี้ยงที่แปลกใหม่รวมถึงกลุ่มสังสรรค์ปาร์ตี้
ทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่ต้องการการเปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารชั้นเลิศในกรุงเทพทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้าทั่วไป
อีกทั้งในความเป็นจริงบริษัทฯ มีศักยภาพทางธุรกิจทางด้านคุณภาพอาหาร อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารอย่างแท้จริง เราจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างมากที่จะเปิด
ร้านอาหารไทย เรือนนพเก้า(Ruen Noppagao) ซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ต้นตำ�รับในสถานที่เดียวกันกับ ร้านอาหารบราสเซอร์รี่ไนน์ (Brasserie 9) ที่สาธร ร้านอาหาร
เรือนนพเก้า (Ruen Noppagao) ร้านใหม่นี้จะฟื้นฟูศิลปะการปรุงอาหารไทยที่สด สะอาดและบริสุทธิ์ โดยใช้ส่วนผสมที่ปลูกเองภายในบ้านและวิธีการปรุงแบบ
ต้นตำ�รับดั้งเดิมแท้ 100% แบบที่จดบันทึกรักษาไว้ ในตำ�รับตำ�ราโบราณ ถ้ามีโอกาสเว้นวันว่างของคุณไว้ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563 สำ�หรับเข้าไปเยี่ยมชม
ร้านอาหาร เรือนนพเก้า (Ruen Noppagao)
สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด จากใจของผม ผมขอส่งความปรารถนาดีและขอขอบคุณ คุณกิตติพงศ์ เสถียรประเสริฐ ซึ่งจะเกษียณอายุงานโดยจะมีผลในปลายปีนี้
คุณกิตติพงศ์ อดีตผู้จัดการทั่วไปของ ครัวการบินกรุงเทพ (BAC) และเคยเป็นผู้นำ�โครงการ ครัวการบินกรุงเทพดอนเมือง (BAC-DMK) ที่สนามบินดอนเมืองในช่วง
หกเดือนที่ผ่านมา คุณกิตติพงษ์จะสิ้นสุดการทำ�งานให้กับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำ�กัดและบริษัทในเครือ ซึ่งรวมทั้งหมดเป็นระยะเวลาสิบสี่ปีในการทำ�งาน
ท้ายสุด ผมขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขในเทศกาลแห่งความสุขนี้ ความท้าทายต่างๆที่กำ�ลังจะมา จะนำ�พามาพร้อมทั้งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองใน
ปีใหม่นี้

ลินุส เอ.อี. คโนเบิล
กรรมการผู้จัดการ
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The Leading Airline
Caterer at Thailand's
International Airports

T

oward the end of this eventful year, it has been
a great boost to welcome several new business
partners to our portfolio, a healthy mix of both longestablished and younger carriers.
Juneyao Airlines, Qingdao Airlines and Lot Polish
Airlines have joined us at Suvarnabumhi, while
Edelweiss Air and S7 (Siberia) Airlines are now using
our services at Phuket.
All the signs indicate that our units at Chiang Mai,
Samui and Don Mueang will follow a similar pattern
of expansion in the months ahead.
Even so, the current high season seems unlikely to be
a record-breaker. This reflects the downturn that is
lingering in most areas of the travel and hospitality
industries.

KRIANGSAK
TANGVICHITSAGUL
GENERAL MANAGER
OF BANGKOK AIR CATERING

BAC
BAC

Needless to say, we are not deterred from our
policy of sustaining the highest levels of quality
and service at all times. I like to think this is why
we continue to attract new partners, and have been
able to grow, carefully but on a steady upward
curve.
Meanwhile, we continue to streamline our internal
procedures. We are smartening up our collaboration
with other members of the BAC group, and making
savings – but only when quality is not compromised.
I am glad to say that our employees are responding
to these measures, pro-actively and on a person-byperson basis.
As we make further improvements during 2020,
it’s heartening to know that all colleagues share the
same commitment, coupled with a firm belief that
internal development will play a key role in growing
our client base.
So I look forward to reporting on more fresh arrivals
in our portfolio of partner airlines at the same time.
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New Airline Partners Joining BAC’s Portfolio

Delivering The Ultimate Experince In On-Board Dining

BAC’s Cold Kitchen

BAC’s Hot Kitchen

PAGE 4

Bangkok air catering
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BAC’s Bakery & Pasty Kitchen

BAC Strictly Adheres to The Food Safety Requirements
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CULINARY CARE (GHCC)

W

e at Gourmet House Culinary Care like to think we already have a
substantial track record. But we are always striving to improve. This has
helped to earn us the best of all possible rewards: our customers’ trust. They
know that we aim for nothing less than excellence, delivering the kind of service
and quality that are simply not available elsewhere. It’s the approach that has
governed each of our initiatives during 2019.
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After months of planning and preparation, we opened our all-new kitchen on 1
August in the prestigious Bangkok International Hospital, Soonvijai. Covering
1500 square meters, it is the biggest hospital kitchen in Thailand, in an environment
that has achieved International Accreditation Standard.
Customers are offered no fewer than five kinds of menu: Western, Thai, Arabic,
Japanese and Myanmarese. Within these choices of food style, dishes are
customized to meet varying requirements: low salt, for example, or low fat,
depending on the patient’s exact needs. Meals range from set menus to VVIP
fare, complete with exquisite delicacies.
Having opened successfully, we continue to expand our services at BIH. We
opened a new Employee Restaurant and Halal Kitchen on 11 December 2019. The
restaurant has a capacity of 300, and will once again combine culinary excellence
with a stylish and welcoming environment.
Looking beyond Soonvijai, the Bangkok Hospital Chiangmai is busy exploiting
its potential for higher occupancy, with a brand-new ward set to be in service by
2020. We’re matching our host hospital’s efforts by augmenting our team, so as to
deliver the current top-quality service to a larger base of customers.
To end with an overview, the achievements described above have been mirrored
in the performance of all the operations within Gourmet House Culinary Care.
As the Managing Director has said, however, GHCC is intent on acquiring
further client hospitals as the New Year unfolds. So I look forward to reporting
in twelve months’ time on our growing recognition as the leading hospital food
service provider - not just in Thailand, but in the wider region beyond.
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Preparing Meals For Our Patients
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“Patient Meal” at Bangkok Hospital

A new experience of culinary services for VVIP patients

Employee Restaurant
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SAENGTHIEN
NINGSANANDA
DEPUTY GENERAL MANAGER OF GOURMET PRIMO
I

n October, Gourmet Primo celebrated our second birthday.
Thanks to a great combination of ongoing contracts and
one-off events, our third year is going to get busier and busier.
We have been working with Bangkok Air Catering in their
new unit at Don Mueang International Airport since July,
providing inflight meals for numerous fine airlines while also
catering for prestigious charter flights.
During the 35th ASEAN Summit in Bangkok, we were
honoured to be chosen to provide VVIP catering for the
delegations from Australia, Cambodia, Indonesia and The
Philippines, as well as for the flight of His Majesty the Sultan
of Brunei.
We have seen our opportunities grow in HoReCa, too. One
important reason for our success is that our products are
fully Halal. They’re also compliant with the high food safety
standards demanded by GMP and HACCP certification.
We are intent on developing our service, both to those who
require Halal meals in particular, and to others who enjoy
Arabic cuisine styles in general.
With the watchwords Customized Quality Foods, our inhouse Research & Development team has devised some
choice products for sale under various leading labels. Not
only that, but we have launched a series of Gourmet Primo
bakery products, now available on the shelves of FamilyMart,
as well as frozen menu selections, snacks and full meals ready
to heat and eat.

• Airline Lounges &
Airline-Related Businesses
• HoReCa
• Event Catering

Event and Outside Catering is booming. Customers tell
us we make their functions memorable by matching high
quality food with impeccable service. Recent examples have
included our Raclette Cheese Feasts for functions held at The
Swiss Ambassador’s Residence and in the Swiss section of
Ruamrudee International School.
But perhaps the source of greatest pride for Gourmet Primo
during 2019 has been serving thousands of meal boxes for
events inspired by His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua. These have included religious
ceremonies and activities of the community volunteer service
organised by the Royal Office.
All in all, it’s been a memorable year for Gourmet Primo –
with the best yet to come.
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Preparing Inflight meals for VIP charter flights

GP’s Christmas Hamper

Bakery products are beautifully displayed at
Brasserie 9 Organic Market
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Thailand Halal Assembly 2019 at Bitec Bangna

GP’s Products are available at Family Mart

Grissini sticks - a healthier option
with all-natural ingredients, free of
milk, egg, sugar and trans fat

Event Catering for the raclette night
at RIS Swiss School
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A

mong the team that runs Gourmet House, we think of our
restaurants as a small but creative family. We’re certainly
happy, thanks to continuous support from frequent guests and a
steady stream of new clients. The past year has seen us hosting
dinner parties and other events for private groups, for large and
small businesses, and for both local and international organisations.
Brasserie 9 is honoured to be the restaurant of choice for numerous
Bangkok embassies and consulates, on private as well as official
occasions. We are delighted to have hosted high-ranking members
of the Thai Royal Family, and foreign dignitaries including heads
of state and the monarch of a neighbouring country.
The talented chefs from our duo of Al Saray restaurants continue
to provide their authentic culinary delights to Middle Eastern
diplomats, visiting Royals, and other VIPs. We cater for these
guests on our premises or, if they prefer, in their embassies or
official residences, or hotels.

GERHARD ENGLEITNER

The reputation of our restaurants and the fine cuisine they
purvey has reached far and wide. Many travellers tell us that
they make a point of visiting Brasserie 9, Al Saray Silom and Al
Saray Soonvijai as a regular feature of their trips to Bangkok.
On-line ratings are overwhelmingly positive, with perhaps the
nicest comments of all along the lines of “it’s traditional cuisine,
but even better than back home”!

•Al saray

Now we are looking forward to the opening of Ruen Noppagao
Authentic Thai Cuisine, our new restaurant that’s under
construction adjacent to Brasserie 9. Building and all the detailed
planning are on schedule, and we aim to open in February 2020.

GENERAL MANAGER

•brasserie 9
•RU EN

N O PPA GAO

We hope it will be fair to say that Ruen Noppagao is unique. Chefs
who each specialise in specific culinary regions of Thailand will
work exclusively with Thai ingredients. From meat, seafood and
poultry, to wine and herbs, right down to the last grain of rice – all
will be locally sourced and produced. Everything in the restaurant,
from the décor to the crockery and cutlery, will be as authentically
Thai as the meals.
During the past twelve months, our hard work has been made
pleasurable by the positive and pro-active attitudes shared among
our team. These can be attributed in part to our ongoing program
of professional development. We enjoy giving career-building
opportunities, not only to our long-term employees, but also to
students, trainees and interns from places as diverse as Myanmar,
Cambodia and Switzerland.
All of us look forward to helping our guests make the most of the
festive season, and relish fine dining throughout 2020.
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Chef Thitid Tassanakajohn from Top Chef Thailand

Our Indian Chef - Chef Sam

PAGE 10

Our Lebanese Chef - Chef Mahdi

Our lunch set menu is a great option for daytime dining.
The menu choices are extensive. Only available at Silom Branch!

Authentic Dishes
BAC GROUP													

Authentic Dishes
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It was a distinct honor for Brasserie 9 to welcome
His Majesty The King of Bhutan, His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

Meeting Our Chef - Chef Ekapan
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General Surayud Chulanont,
Acting President of the Privy Council

Swiss Society Bangkok Event @ Brasserie 9

Celebrating the second year of Brasserie 9 on 1 December.
The event was a great success and we couldn’t have done it without you - our loyal customers!

^
^
Chaine
des Rotisseurs
Christmas Dinner at Brasserie 9
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INTRODUCING
RUEN NOPPAGAO’S
CHEF, KANIN SINPAN
Thirty-two years old might seem a bit on the young side for someone
bearing the title “Executive Chef ”. But Chef Kanin Sinpan brings
multiple awards to the role at Ruen Noppagao, Gourmet House’s
newest restaurant. His qualifications are impeccable, too.
Most recently, Chef Kanin won the gold medal for classic Thai
cuisine twice in consecutive years at the prestigious contest,
Thailand’s International Culinary Cup. He has dedicated his
professional life to the study of Thai cooking, especially its courtly
origins and its rich tradition of regional specialties.

“I graduated from the apprenticeship program of the
Mandarin Oriental Hotel,” he says, “and entered as many
competitions as I could. I won lots of awards, but they were
all for my Thai cooking. That’s when I realized that my focus
had to be Thai cuisine, and I set out to learn everything
about it.”

In researching authentic recipes from the royal courts
of the past, he came upon dishes served at key events in
the country’s history, stretching from the distant past
up to Bangkok’s Bicentennial celebration. Chef Kanin
also uncovered recipes recorded by noble families with
connections to the Palace.
“As Thailand moved from an absolute to a constitutional
monarchy, these families felt emboldened to publish their
own cookbooks. Soon, the secrets of Thai cuisine became
known to a wider population, and more variations were
introduced.”
Whatever the dish, though, authentic Thai cuisine always
aspires to harmony. “I learned from the great teacher,
Khopkeaw Najpinit, that nothing in a dish should be
dominant. If we serve green curry, for example, we offer
salted fish as an accompaniment to balance it out.”
Apart from royal and aristocratic fare, the menus at Ruen
Noppagao will include a wide array of signature dishes from
the four principal regions of Thailand, with ingredients
determined by recipes handed down from generation to
generation. Under Chef Kanin’s supervision, the cooking
techniques will be equally true to tradition.
What’s more, only the best local produce is to be used,
along with a choice of organic ingredients, and a selection
of complete organic dishes from our associated farm in
Sukhothai.
“Even the drinks and the food presentation are going to be
authentically Thai,” promises Kanin. “Ruen Noppagao will
offer a 100% Thai experience.”
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