任吃点心

ALL YOU CAN EAT DIM SUM
750 per person
(Monday-Friday)是日例汤
Soup of the day
900 per person
(Saturday-Sunday)

Three treasure with fresh fish maw shredded broth

ซุปสามเซียนน ้าแดง 蟹肉干贝鱼肚羹
Includes 1 bowl of:
lBDim Sum Selection (点心)

Various selection of Dim Sum

ติ่มซานานาชนิด

各式种类

Stir-fried Chinese cabbage with "Shanghai" chili sauce

กระหลา่ ปลี ผัดซอสเสฉวน 辣汁炒包菜

Deep-fried pork spare ribs with garlic in superior sauce

หมูทอดซอสพิเศษ 鱼露蜜汁肉骨

Deep-fried homemade bean curd with spice salt

เต้ าหู้ไข่ทอดพริ กเกลือ

椒盐自制豆腐

Dim Sum all you Can Eat Selection (精选点心)
Steamed Barbecued Pork Buns

ซาลาเปาหมูแดง

叉烧包

Deep-fried Taro filled
with Roasted Pork

เผือกสอดไส้ หมูแดง

芋角

Deep-fried Shrimp Paste rolled
with Bean Curd

ฟองเต้ าหู้ทรงเครื่ องทอด 腐皮虾卷

Pan-fried Chive & Shrimp Dumplings

กุยฉ่ายเจี๋ยน

韭菜饺

Pan-fried Turnip Pudding
ขนมผักกาดทอด 萝卜糕 l prices are in Baht, subject to 10% service charge and
applicable governme
Steamed Shrimp and Pork
Dumplings “Har Kow”

ฮะเก๋า

虾饺

Steamed Shrimp and Pork
Dumplings “Shui Mai”

ขนมจีบกุ้งและหมู

烧卖

Steamed Shrimp with Spicy Sauce

กุ้งหางหงษ์ สามรส

泰辣汁蒸风尾虾

Steamed Seaweed rolled with
Shrimp in Superior Sauce

สาหร่ ายม้วนกุง้ เลิศรส

紫菜鲜虾卷

Steamed Sticky Rice
Wrapped with Lotus Leaves
ข้ าวเหนียวห่อใบบัว 糯米鸡

Steamed shrimp and pork dumplings in Szechuan style

เกี้ยวกุง้ หมูน่ ึงซอสเซี่ยงไฮ้

四川辣饺子

Steamed Broccoli with Minced Shrimp
And pork Topped with Egg white

บร็ อคโคลีห่ น้ ากุ้ง 蛋白鲜虾西兰花

Steamed pork spare Ribs with Xo Sauce

ซี่โครงหมูน่ ึงซอสเอ็กซ์โอ XO 酱蒸排骨
Steamed cream custard Bun

ซาลาเปาไส้ครี ม

奶皇包

Duck Feet Roll with egg noodles

ขาเป็ ดม้ วนบะหมี่หยกนึง่ 鴨脚扎
Bean curd skin rolled with asparagus and shrimp

ฟองเต้ าหู้ม้วนกุ้งเยื่อไผ่หน่อไม้ ฝรั่งเห็ดหอม 蒸腐皮芦笋虾卷
Deep-fried roasted duck spring rolls

เปาะเปี๊ ยะทอดไส้ เป็ ดหน่อไม้ เห็ดหอม

烧鸭春卷

Deep-fried chili crab meat bun

ซาลาเปาทอดไส้ เนื ้อปูผงกระหรี่

辣椒蟹肉包

Deep-fried sesame wrapping paper shrimp roll

เปาะเปี๊ ยกระดาษไส้ ก้ งุ ชุบงา 芝麻纸虾卷

Deep-fried wonton shrimp and pork

เกี๊ยวกุ้งหมูทอด

炸云吞

Steamed shrimp with century egg in brown sauce

ลูกชิ ้นกุ้งหมูไข่เหยี่ยวม้ า

皮蛋虾

Steamed chicken with ginger and spring onion

ไก่นงึ่ ซอสขิงต้ นหอม

香葱滑鸡卷

Steamed shrimp and pork dumpling “Tao Jiew”style

เกี๊ยวนึง่ แต้ จิ๋ว

潮州蒸粉粿

Steamed fish stuffed shrimp with spicy chili sauce

ปลาสอดไส้ ก้ งุ นึง่ สามรส 辣海鲜酱鱼卷

Dessert (甜品)
ของหวาน
Chilled black jelly with ginkgo nuts

เฉาก๊ วยแปะก๊ วยเย็น

仙草白果冻

Chilled tapioca with cantaloupe in coconut milk

สาคูแคนตาลูปเย็น

冻椰汁蜜瓜西米露

