GOLDEN LILY 金白合
沙侓炸虾球/鱼露蜜汁肉骨/桂花炒蛋/凉伴日本八爪鱼青瓜
Deep fried prawn topped with creamy salad
Deep fried pork with garlic in superior sauce
Fried dried fish maw with scrambled eggs and dried
scallop
Japan marinated baby octopus with cucumber
ออเดิร์ฟรวม
(กุ้งทอดครี มสลัด / หมูทอดซอสพิเศษ / กระเพาะปลาผัดกับหอยเชลล์แห้ ง / ยาปลาหมึกเย็นแบบ
ญี่ปน)
ุ่
鲍鱼蟹肉花胶丝羹
Braised Taiwan’s abalone with shredded fish maw
and crab meat in brown soup
ซุปเป๋ าฮื ้อไต้ หวัน และกระเพาะปลาสดเส้ นเนื ้อปูน ้าแดง
北京片皮鸭
Roasted Peking duck
เป็ ดปั กกิ่ง
芙蓉毛豆炒带子虾球
Stir-fried scallops with prawn and edamame in egg
white
หอยเชลล์และกุ้งผัดไข่ขาว
蚝皇鲍鱼子扣花菇
Braised baby abalone with Chinese mushroom in
superior oyster sauce
เป๋ าฮื ้อกับเห็ดหอมน ้าแดง
虾米辣椒酱老虎虾
Pan fried tiger prawn with spicy shrimp paste
กุ้งลายเสือซอสพริ กกุ้งแห้ ง
鼓油皇姜丝蒸黑石班
Steamed black garoupa with shredded ginger in
soya sauce
ปลาเก๋าดานึ่งซีอิ๊ว
海鲜煎生麵
Braised crispy egg noodles with seafood
บะหมี่กรอบราดหน้ าซีฟดู๊
杨枝甘露

ORCHID 兰花
泡菜酱沙侓虾/鱼露蜜汁肉骨/流沙脆皮鱿鱼/ X.O. 酱海蜇
Crispy prawn with kimchi paste salad dressing
Deep fried pork with garlic in superior sauce
Crispy squid with salted egg yolk
Jelly fish in X.O chili sauce
ออเดิร์ฟรวม
(กุ้งทอดครี มสลัดกิมจิ / หมูทอดซอสพิเศษ / ปลาหมึกทอดซอสไข่แดง / แมงกะพรุนซอสเอ็กซ์โอ)
海鲜蟹肉烩干贝菇菘茸菇
Braised seafood with crab meat,
dried scallop and ‘shimeji’ mushroom in brown soup
ซุปกังป๋ วยเนื ้อปูซีฟดเห็
ู๊ ดเข็มทองน ้าแดง
片皮乳猪
Golden barbecued whole suckling pig
หมูหนั
XO.酱北海道带子海露笋
Sautéed Hokkaido scallop with sea asparagus in XO.
chili sauce
หอยเชลล์ฮอกไกโด และหน่อไม้ ทะเลผัดซอสเอ็กซ์โอ
蟹肉干贝扒鲍鱼子自制菠菜豆腐
Braised baby abalone and homemade bean curd
topped with crab meat in dried scallop sauce
เป๋ าฮื ้อกับเต้ าหู้ซอสหอยเชลล์แห้ งเนื ้อปู
四川辣汁老虎虾
Crisp fried tiger prawn with Sze-Chuan chili sauce
กุ้งลายเสือผัดซอสเสฉวน
鼓油皇蒸/姜葱炒
Steamed goby fish with soya sauce
Sautéed goby fish spring onion with ginger
ปลาบูน่ ึ่งซีอิ ้ว และ เนื ้อปลาบูผ่ ดั ขิงต้ นหอม
黑椒干炒海鲜乌冬麵
Stir fried udon with seafood in pepper sauce
อุด้งผัดซีฟดพริ
ู๊ กไทดา
香茅冰
Chilled lemongrass jelly with tropical fresh fruit
วุ้นตะไคร้ ฮ่องเต้

Chilled cream of mango with sago and pomelo
มะม่วงเย็นซินเทียนตี ้

Baht 14,000++ per table
(10 person)

Baht 18,000++ per table
(10 person)

Price is in Thai Baht, subject to 10% service charge and applicable government tax

Price is in Thai Baht, subject to 10% service charge and applicable government tax

WILLOW 杨柳
青芥茉虾球/鱼露蜜汁肉骨/XO. 酱海蜇/卤水豆腐拼鸭舌
Deep fried prawn with wasabi salad dressing
Deep fried pork with garlic in superior sauce
Jelly fish in XO. chili sauce
Marinated bean curd with duck tongue
ออเดิร์ฟรวม
(กุ้งทอดครี มสลัดวาซาบิ /หมูทอดซอสพิเศษ /
แมงกะพรุนซอสเอ็กซ์โอ / ลิ ้นเป็ ดพะโล้ กบั เต้ าหู้)
海鲜蟹肉烩燕窝
Braised bird’s nest with seafood and crab meat
ซุปรังนกเนื ้อปูซีฟดู๊
片皮乳猪

DAFFODIL 水仙
青芥茉虾球/鱼露蜜汁肉骨/金香软壳蟹
Deep fried prawn with wasabi salad dressing
Deep fried pork with garlic in superior sauce
Deep fried soft shell crab with
curry flavor spiced oyster sauce
ออเดิร์ฟรวม
(กุ้งทอดครี มสลัดวาซาบิ / หมูทอดซอสพิเศษ / ปูนิ่มทอดซอสพริ กน ้ามันหอย)
金菇蟹肉烩花胶丝羹
Braised shredded fish maw with enoki mushrooms and
crab meat in brown soup
ซุปกระเพาะปลาสดเส้ น, เห็ดเข็มทอง และเนื ้อปูน ้าแดง
北京片皮鸭

Golden barbecued whole suckling pig
หมูหนั

Roasted Peking duck
เป็ ดปั กกิ่ง

蚝皇鲍鱼子扣鹅掌
Braised baby abalone with goose webs in
superior oyster sauce
เป๋ าฮื ้อ และขาห่านน ้าแดง

公保腰果带子
Stir-fried USA scallops with dried chili, celery and
cashew nuts
ผัดหอยเชลล์,คื่นไช่และมะม่วงหิมพานต์

鱼子煎北海道元贝
Pan fried Hokkaido scallop topped with fish roe
หอยเชลล์ฮอกไกโดทอด กับไข่ปลา

姜葱老虎虾
Work-fried tiger prawns with ginger and spring onions
กุ้งลายเสือผัดขิงต้ นหอม

黑椒酱炒加拿大龙虾
Crisp fried Canadian lobster with black pepper sauce
กุ้งมังกรแคนาดาผัดซอสพริ กไทดา

XO. 酱海露笋自制菠菜豆腐
Pan fried ‘Chef Lam’ homemade bean curd with
sea asparagus in XO. chili sauce
เต้ าหู้เชฟแลม และหน่อไม้ ทะเลผัดซอสเอ๊ กซ์โอ

鼓油皇姜丝蒸黑石班/X.O 酱炒自制菠菜豆腐
Steamed black garoupa with minced garlic in soya
sauce
Sautéed homemade bean curd in XO. chili sauce
ปลาเก๋าดาทาสองอย่างนึ่งขิงเส้ น และ ผัดเต้ าหู้ซอสเอ็กซ์โอ
農香炒饭
Seafood fried rice with dried salty fish and garlic
ข้ าวผัดซีฟดปลาเค็
ู๊
มและกระเทียม
南北杏炖雪耳雪梨
Chilled whole pear with snow fungus and almond
seed
ลูกแพร์ เย็นกับเห็ดหูหนูถวั่ อัลมอน

鼓油皇蒸笋壳鱼
Steamed goby fish with superior soya sauce
ปลาบูน่ ึ่งซิอิ ้ว
瑶柱海鲜炒饭
Fried rice with dried scallop and assorted seafood
ข้ าวผัดรวมมิตรทะเล และกังป๋ วย
冻椰汁蜜瓜西米露
Chilled tapioca with cantaloupe in coconut milk
สาคู แคนตาลูปเย็น

Baht 23,000++ per table
(10 person)

Baht 12,000++ per table
(10 person)

Price is in Thai Baht, subject to 10% service charge and applicable government tax

Price is in Thai Baht, subject to 10% service charge and applicable government tax

EVERGREEN 常緑
泡菜酱沙侓虾/鱼露蜜汁肉骨/凉伴日本八爪青瓜
Appetizer platter
ออเดิร์ฟรวม
*Crispy prawns with kimchi paste salad dressing
*Deep-fried pork with garlic in superior sauce
*Japan marinated baby octopus with cucumber
(กุ้งทอดครี มสลัดกิมจิ / หมูทอดซอสพิเศษ / ยาปลาหมึกแบบญี่ปน)
ุ่
竹笙北菇菜胆云吞汤
Bamboo piths with mushroom, cabbages and
shrimp wan-ton clear soup
ซุปเยื่อไผ่เกี๊ยวกุ้ง
北京片皮鸭
Roaster Peking duck
เป็ ดปักกิ่ง
自制菠菜豆腐
Pan-fried ‘Chef Lam’ homemade bean curd with
spinach in X.0 sauce
เต้ าหู้เชฟแลม ซอสเอ๊ กซ์โอ
蟹肉扒百花东菇
Black mushroom stuffed shrimp mousse and pork
with crab meat carrot broth
เห็ดหอมยัดไส้กงุ้ และหมูสับซอสเนื้อปู
黑椒老虎虾
Wok-fried Tiger prawns with black pepper sauce
กุ้งลายเสือผัดซอสพริ กไทดา
鼓油皇蒸笋壳鱼
Steamed goby fish with superior soya sauce
ปลาบู่น่ ึงซื อิ๊ว
鸡丝炒麵
Fried crispy egg noodles with shredded chicken
โกยซี่ หมี่
冰糖炖白果(热/冷)
Sweet ginkgo nuts in syrup (hot or cold)
แปะก้วยร้อน หรื อเย็น

Baht 10,000++ per table
(10 persons)
Price is in Thai Baht, subject to 10% service charge and applicable government tax

