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Dirk Vandereyken 

Ja, echte succesverhalen bestaan nog. Toen hij in 

1980 te Brussel L’Eléphant Bleu oprichtte, was Ne-

derlander Karl Steppe zich waarschijnlijk nog niet 

bewust van de enorme groei die zijn restaurant zou 

doormaken. Het etablissement werd omgedoopt 

tot Blue Elephant en ontwikkelde zich al snel tot 

een echt instituut. Chefs in opleiding worden naar 

de kookschool in Bangkok gestuurd om te leren hoe 

ze de typische gerechten moeten klaarmaken, zo-

dat de verschillende filialen over heel de wereld 

buiten een aantal suggesties grotendeels dezelfde 

kaart kunnen aanbieden. Met elf zijn ze, de Blue 

Elephants: eentje is gelegerd in Ukkel, de andere 

restaurants bevinden zich in Londen, Bangkok, Phu-

ket, Malta, Lyon, Kopenhagen, Parijs, Dubai, Bah-

rein en Jakarta. Wij bezochten voor de vierde keer 

in zes jaar de Belgische vesting om te kijken hoe de 

keuken en de bediening er is geëvolueerd. 



Interieur & bediening 

Wanneer we binnenkomen, heeft het zaalpersoneel vooraan net een 

kookworkshop afgerond. Men is net bezig met de potten, kommen en 

schotels te ontruimen om plaats te maken voor nieuwe gasten. Jam-

mer, trouwens, want we hadden graag deelgenomen!  

Het interieur zelf is doorheen de jaren nauwelijks veranderd: het 

straalt nog steeds die typische Thaise gezelligheid uit, met onder an-

dere veel hout, boompjes en planten. Vernieuwend is het al lang niet 

meer, leuk wel. 

Een van de grote pluspunten van Blue Elephant is dat het personeel 

bijna volledig Thais is. Er zijn uitzonderingen – de nieuwe zaalmanager 

lijkt ons een stuk Belgischer – maar het verleent alles natuurlijk de 

nodige authenticiteit. Dat de dienster ons niet direct begrijpt en een 

paar keer terugkeert om te vragen wat we willen terwijl we al ver-

schillende keren hebben geprobeerd om dat duidelijk te maken, ne-

men we er graag bij. Het is zelfs een beetje schattig, al zouden we wel-

licht strenger zijn voor een toprestaurant waar iedereen Nederlands 

(of Frans, of Engels) spreekt. Uiteindelijk weten we dankzij de zaalma-

nager over te brengen dat we graag de chef laten kiezen en verschij-

nen de eerste aperitieven op onze tafel.  

Het menu 

We houden het meest van bruisende godendrank als aperitief omdat 

die de smaakpapillen lam legt en voorbereidt op de smaken die nog 

komen, maar zo nu en dan een cocktail mag wel eens en is hier zeker 

verkrijgbaar.  

Als voorgerecht krijgen we eerst miang kham, waarvan we zelf de in-

grediënten in de theebladeren mogen rollen en verorberen – een uit-

stekende ijsbreker en heel erg leuk om de maaltijd mee te beginnen! 



De kwaliteit van elk bestand-

deel is alweer op het appel – 

niet verwonderlijk voor een 

restaurant dat al jaren gele-

den inzette op biovoeding. In 

onze miang kham ontwaren 

we ajuin, cashewnoten, gem-

ber, chili, limoen en garnaal-

saus. We kunnen zelf kiezen 

hoe pikant we het goedje ma-

ken en genieten van de heer-

lijke combinatie van smaken. 

Een voltreffer, ook al omwille 

van het ritueel dat erbij hoort. 

Nieuw voor ons is de bai toey, 

een in bladeren geserveerd 

krokodilgerechtje dat de lijn 

van de miang kham perfect 

voortzet, maar minder stevig 

gekruid is. De filosofie van het 

restaurant wordt ook duidelijk 

gereflecteerd in de lenterolle-

tjes met ‘label rouge’-kip. Die 

kippen mogen minstens 81 

dagen leven voor ze geslacht 

worden. Verder mogen ze 

met maximum 11 per vierkan-

te meter zijn en krijgen ze een 

uitloop naar buiten van 2 vier-

kante meter per kip.  

Het lijkt ons nog steeds 

geen al te leuk leven, 

maar het is wel heel wat 

meer dan wat een leg-

batterijkip krijgt en verder 

is het diervoer, dat min-

stens voor 75 procent uit 

granen bestaat, heel wat 

beter en dat is zelfs door 

de specerijen van ons ge-

rechtje heen duidelijk te 

proeven. 

Verder krijgen we ook nog 

een knapperige garnaal-

kroket met groene curry, 

waarmee Blue Elephant 

weer toont dat het restau-

rant op gebied van Thaise 

curry weinig gelijken kent 

in ons land. Goed, in Los 

Angeles aten we nog beter 

en traditioneler (wat ook 

betekent: véél pikanter), 

maar binnen een straal 

van pakweg 100 kilometer 

vind je niet meer dan een 

tiental Thaise restaurants 

waar curry wordt geser-

veerd die even goed is als 

in deze Ukkelse eetgele-

genheid. 



Koong curry 

Thaise mango 

Crème renversée 

 De kipsatay is iets typischer, maar kan ons ook bekoren, net als de uitsteken-

de dimsum met kip. Hoedje af voor de chef om voor zoveel wit vlees te kiezen 

en niet te veel rood vlees te serveren, trouwens: het zorgt ervoor dat je erg 

gezond blijft eten!  

Er worden vandaag vier hoofdgerechten geserveerd, waaronder pak bung fai 

deng, wat zoveel betekent als ‘ochtendglorie, gebakken op een rood vuur’. 

Overigens staat ochtendglorie gewoon voor waterspinazie, een van de traditi-

oneelste Thaise gerechten. Echt veel kookkunst vereist deze schotel niet, maar 

lekker is hij zeker wel!  

Deze keer krijgen we overigens wel rood vlees voorgeschoteld, maar als het 

gaat om een uitstekend stukje ‘verdronken’ (wegens in een stoofpotje) Ierse 

Angus, kan je natuurlijk moeilijk klagen. Natuurlijk zijn er nog lekkerdere rund-

rassen op de wereld, al moet je naar Japan om écht kobevlees te vinden, maar 

ook deze keer is de kwaliteit weer op de afspraak en dat geldt dubbel voor de 

geweldige koong curry (gele curry met grote garnalen). Wees gerust, dit is 

geen diepvriesvoedsel! Volgens ons is de khao niao die we als vierde schotel 

krijgen typisch voor Laos en onze chef toont hiermee dat hij ook goed uit de 

voeten kan met dit soort gerechtjes. Het vult natuurlijk snel, maar gezien het 

feit dat onze maaltijd verder behoorlijk licht is, is dat zeker geen bezwaar. 

Tussen onze desserts: Thaise mango (sappig veruit onze favoriete versie van 

dat gele fruit), pitaja (de vrucht van verschillende cactussoorten) en ram-

boetan (oftewel ‘harige lychee’). Vers en lekker, maar dat kan ook gezegd wor-

den van de iets zwaardere chocolademousse, een foutloos klaargemaakte crè-

me renversée (gepocheerde room met vanille, eieren en suiker) en citruscake. 

Een mooi einde van een lekker diner dat ons toch nog met een licht schuldge-

voel naar huis doet keren om een extra half uurtje met gewichten te trainen! 

 

Meer info: www.blueelephant.com/brussels  
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