RESTAURANT
L I TTL E ASI A
Hoeveel restaurants zijn er niet die als een steekvlam
beginnen en enkele jaren later uitdoven als een kaars? Ik
vroeg me af hoe het Little Asia is vergaan, dat dit jaar
zijn twintigste verjaardag viert. Kent u dit Vietnamese
restaurant nog? In de beginjaren kwam hier menige
bekende Vlaming over de vloer, waardoor het snel aan
bekendheid won. Eigenares Quyên Truong Thi wierp
zich met boeken en mediaoptredens algauw op als de
ambassadrice van de authentieke Vietnamese keuken.
Ook haar levensverhaal sprak tot de verbeelding en heeft
nog niets aan actualiteit ingeboet. Zij is een ONZE
vluchtelinge
RECENSENT BEZOEKT ELKE WEEK
ONAFHANKELIJK EEN RESTAURANT
die in 1986, als 15jarig meisje, het communistische
regime in haar land ontvluchtte, samen met haar moeder
en vijf jongere zussen en broers. Vijf jaar eerder was haar
vader, een eenvoudige visser, hier beland. Quyên leerde
de twee landstalen, werkte een tijd in de horeca en begon
LITTLE ASIA I € € €
in 1998 met een kleine Vietnamese snackbar in wat toen
een verwaarloosde straat in Brussel was. Het groeide snel
uit tot een succesvol restaurant.
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