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Hou jij van authentiek, vers, gezond en gevarieerd eten en heb je een 
zachte smaak of mag het juist iets scherper? Dan kan je hier zeker je 
hartje ophalen. Uiteraard is er zeker ook plaats voor vegetariërs. 

Het zaalpersoneel is goed opgeleid en komt je bedienen met de glim-
lach in een aangenaam interieur en ongedwongen sfeer. Wanneer de 
ogen en de ‘goesting’ iets te groot waren, kan je dit gerust laten weten 
aan het zaalpersoneel: ze pakken alles mooi in, zodat je de volgende dag 
Laan Thai zowat in huis hebt en nog verder kunt genieten!

Laan Thai startte ooit met 2 mensen, een koppel (de huidige zaakvoer-
ders). Vanuit hun gedrevenheid wisten ze de zaak verder uit te bouwen. 
Vandaag de dag zijn er een 8-tal mensen werkzaam in de keuken alleen 
al en het team in de zaal meegerekend zitten we toch al aan een KMO 
qua grootte.

Wanneer je de menukaart bekijkt, zie je een uitgebreide en gespeci-
aliseerde keuken. Het is haast onmogelijk dat je er niet jouw gading 

vindt. Loempia’s zijn een echte klassieker en hier zijn ze echt thuis in 
de Phad-gerechten. Er is zelfs een volledig meeneemmenu voorzien.

Bij het opnemen van je bestelling kan je hier trouwens gewoon het 
nummer doorgeven als je Thais niet opgefrist is, want we willen niet 
dat je tong in de knoop slaat vóór je begint te eten.

Het beste is dat je gewoon zelf komt proeven, reserveren is gewenst. 
Laan Thai is geopend van maandag tot en met zaterdag van 17u00 tot 
en met 21u30 en op zondag van 11u30 tot 14u30 tot 21u30 . Woensdag 
is de wekelijkse sluitingsdag.

Je vindt het restaurant terug aan de Hoogboomsesteenweg 76 in 
Kapellen.

Restaurant Laan Thai is gespecialiseerd in klassieke Thaise gerechten. Om van de specialiteiten te genieten, spring je 
best gewoon eens binnen. Het restaurant is centraal gelegen tussen Brasschaat en Kapellen en is dus vlot bereikbaar.

LAAN THAI:
AUTHENTIEKE THAISE KEUKEN
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RESTAURANT

Laan Thai
AUTHENTIEKE THAISE KEUKEN

Restaurant Laan Thai is 
gespecialiseerd in klassieke 
Thaise gerechten. Kom zeker 
eens langs om een van onze 
specialiteiten te proeven, 
Ons restaurant is centraal 
gelegen tussen Brasschaat 
en Kapellen en is makkelijk 
bereikbaar.

Thais Restaurant Laan Thai • Hoogboomsesteenweg 76, 2950 Kapellen • Telefoon: 03 344 63 15
Open van ma t/m za 17u00 – 21u30 • Zo 11u30 – 14u30 & 17u00 – 21u30 • Gesloten op woensdag


