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Benvinguts a la Tailàndia 
de Barcelona

Tailàndia és l’únic país del sud-est 

asiàtic que no va ser colonitzat, no va 

rebre cap influència estrangera, ni va 

incorporar productes importats a la 

seva gastronomia fins fa menys d’un 

segle.

La Royal Thai Cuisine conserva l’encant 

d’un poble que ha sabut mantenir i 

transmetre, al llarg del segles, les virtuts 

i matisos de la seva cuina.

A Thai Barcelona | Royal Cuisine 

oferim un equilibri de sabors, aromes 

i sensacions en un ambient relaxat que 

transporta a l’antic regne de Siam.





Oferim Cuina Reial Tailandesa.

La seva manufactura exigeix una gran 

atenció pels detalls i la selecció de les 

millors matèries primes.

Tots els plats de la carta es preparen 

al moment. Sempre fidels a la 

cultura tailandesa, els adaptem a les 

preferències dels nostres clients.



Som l’únic Restaurant 
d’Espanya amb
Thai Select Premium

THAI SELECT PREMIUM no només certifica 

la qualitat i procedència de les matèries 

primes, sinó també la hospitalitat i l’ambient 

del restaurant.

Els Xefs han d’estar cuidadosament entrenats 

en la preparació de receptes tailandeses.

Tenim l’honor de ser l’únic restaurant 

d’Espanya premiat amb aquesta distinció, i 

dels pocs d’arreu del món que no pertanyen 

a grans cadenes internacionals.



La Royal Thai Cuisine: 
Thai Gardens Barcelona va neix l’any 1997 tot portant, per primera vegada a la ciutat,  la millor selecció de cuina reial 

tailandesa. Estem orgullosos de presentar la  nostra carta, la qual permet conèixer la varietat de la cuina tailandesa, des 

de la popular fins la més moderna i avantguardista, sempre conservant la tradició de l’antic Regne de Siam. Presentem 

cada plat amb el nostre propi estil, fidels a l’art i la cultura del poble tailandès.

Cuina: 3. f. Art de preparar el menjar.

Reial: 1. adj. Relatiu o pertanyent al rei, a la reina o a la reialesa.

Thai: 1. adj. Natural de Tailàndia.



la gastronomia 

es part de la 

filosofia de 

vida del poble 

tailandès.

un ritual tant 

en la preparació 

com en la 

degustació.

un art on 

desperten tots

els sentits.



El restaurant: un indret únic

Vista panoràmica de la sala principal de Thai Barcelona | Royal Cuisine



Orquídies | Gust pels detalls

Taules romàntiques per a sopars especials.



L’Altell | Un espai perfecte per a grups



Sala Kantok | Una experiència siamesa

Sala Kantok | Taules tradicionals tailandeses



Sala Opium | Sota la claror de les espelmes



Sala Daeng | Exclusive dinning



Més que un restaurant, una gran família
Thai Barcelona és més que un restaurant, és una família. El nombrós equip de cuina i sala ha trobat aquí una segona 

llar, lluny de casa. Amb bon ambient des de fa més de quinze anys, som fruit de l’esforç de cadascuna d’aquestes 

persones que, dia rere dia, converteixen els àpats en una agradable estança a l’antic regne de Siam.



Les nostres 

baLLarines taiLandeses 

ofereixen cada dijous 

un petit tast de 

danses tradicionaLs



www.thaibarcelona.es 
#alimentemlatevacalma


