แหลมเจริญซีฟ้ ด
ู สาขาสีลม คอมเพล็กซ ์
LAEM CHAROEN SEAFOOD
B Fl., @SILOM COMPLEX BRANCH
TEL. 02-231-3155 / FAX. 02-231-3154

เมนูปลา (FISH)
ปลากะพงทอดราดน้ าปลา

เมนูปลา (FISH)
460.-

ปลากะพงราดทอดพริก 3 รส (พริกขีห
้ นูสด)

490.-

Deep fried seabass with chili sauce (fresh bird chili)

ปลากะพงนึง่ มะนาว

220.-

ห่อหมกปลาอินทรีย ์

220.-

160.-

ทอดมันปลากราย

150.150.-

Spicy baby anchovy salad

(prepared from live fish, per 100 grams)

หลนไข่ป+
ู เนื้อปู
แกงเนื้อปูใบชะพลู

เมนูปู (CRAB)

120.**ปูม ้านึง่ (เล็ก / ใหญ่)
120.-

430.- / 860.-

**ปูเนื้อนึง่ (ขีด)

160.-

**ปูเนื้อผัดผงกะหรี่ (ขีด)
Stir-fried crab and curry powder (per 100 grams)

390.-

160.-

195.170.-

Crab egg chili dip

ส ้มตาปูม ้าดอง

Steamed crab (per 100 grams)

** รายการอาหารพิเศษทีไ่ ม่รว่ มรายการส่วนลด (Non-Participating discount items)

270.-

Deep fried crab meat in tofu skin

น้ าพริกไข่ปู

Steamed blue crab (small / large)

อาหารทุกรายการราคาย ังไม่รวมค่าบริการ 10% (All prices are exclusive of service charge)

690.-

Crab meat soup with wild betel leaf

หอยจ๊อปู

(prepared from live fish and fresh bird chili , per 100 grams)

ปลาเก๋าเป็ นนึง่ ซีอวิ๊ (ขีด)

**ปูไข่ดอง

Crab egg and crab meat dip

Deep fried grouper with chili sauce

Soy sauce steamed grouper

Berried crab and pickled bamboo shoot or palm

Pickled berried crab

Black pepper stir-fried snow fish

ปลาเก๋าเป็ นทอดพริกสามรส (พริกขีห
้ นูสด) (ขีด)

160.-

cabbage thickened spicy soup (per 100 grams)

ยาปลาข ้าวสาร
550.-

(Chinese recipe or Laemcharoen original recipe) (per 100 grams)

**แกงคั่วปูไข่หน่อไม ้ดอง / ยอดมะพร ้าว (ขีด)

Spotted Featherback fish cakes

fish sauce (per 100 grams)

160.-

Baked crab and glass noodle

150.-

แกงป่ าปลาเห็ดโคน

160.-

Black pepper stir-fried crab (per 100 grams)

**ปูเนื้ออบวุ ้นเส ้น สูตรจีน / สูตรแหลมเจริญ (ขีด)

Giant catfish roe sour soup (mixed vegetable or palm

Silver sillago jungle soup

Deep fried snow fish with signature aromatic

ปลาหิมะผัดพริกไทยดา

490.- / 690.-

Steamed mackerel curry

Soy sauce steamed snow fish (per 100 grams)

ปลาหิมะทอดราดน้ าปลา (ขีด)

**ปูเนื้อผัดพริกไทยดา (ขีด)

cabbage thickened) (small / large)

490.-

Lime steamed seabass

ปลาหิมะนึง่ ซีอวิ๊ (ขีด)

แกงส ้มไข่ปลาเรียวเซียว
(ผักรวม/ยอดมะพร ้าว) (เล็ก / ใหญ่)

Deep fried seabass with signature aromatic fish sauce

เมนูปู (CRAB)

Spicy blue crab salad

180.-

แหลมเจริญซีฟ้ ด
ู สาขาสีลม คอมเพล็กซ ์
LAEM CHAROEN SEAFOOD
B Fl., @SILOM COMPLEX BRANCH
TEL. 02-231-3155 / FAX. 02-231-3154

เมนูกง
ุ ้ (SHRIMP)

เมนูกง
ุ ้ (SHRIMP)

ต ้มยากุ ้งน้ าข ้น (เล็ก / ใหญ่)

295.- / 550.-

Tom Yum Goong (hot and sour shrimps soup) (small / large)

180.-

Shrimp cakes

กุ ้งแม่น้ าเผา (ขีด)

195.-

Grilled freshwater shrimps (per 100 grams)

990.-

Deep fried freshwater shrimps with special sauce (each)

กุ ้งสลัดเผือก

290.170.-

Raw shrimps in fish sauce

เมนูหอย (SHELL)

850.- / 1,700.-

หอยแมลงภูน
่ วิ ซีแลนด์อบหม ้อดิน

180.-

Deep-fried squid with aromatic fish sauce

260.-

210.-

Garlic fried calamari

หอยเชลล์อบเนย

เมนูอาหารทว่ ั ไป (ETC)

225.-

Butter-baked scallops

370.- / 740.-

Salt and chili stir-fried banana shrimps (small / large)

หอยเชลล์ยาทรงเครือ
่ ง

225.-

Spicy scallops salad

300.- / 540.-

(เล็ก / ใหญ่)

หอยตลับผัดพริกเผา
หอยนางรมสุราษฎร์ (ตัว)

(Chinese recipe or Laemcharoen original recipe) (small / large)

Oysters from Suratthani (each)

370.- / 740.-

Poached jinga shrimps (seasonal) (small / large)

ข ้าวผัดคะน ้าปลาเค็ม (เล็ก / กลาง / ใหญ่)
Chinese broccoli and salted fish fried rice

170.85.-

Premium crab meat fried rice (small / medium / large)

หน่อไม ้ทะเลเจีย
๋ นคะน ้าฮ่องกง (เล็ก / ใหญ่)

** รายการอาหารพิเศษทีไ่ ม่รว่ มรายการส่วนลด (Non-Participating discount items)

180.- / 320./ 480.295.- / 590.-

Pacific razor clams with kailan (small / large)

รวมมิตรทะเลลวก
Poached seafood platter

อาหารทุกรายการราคาย ังไม่รวมค่าบริการ 10% (All prices are exclusive of service charge)

110.- / 195./ 290.-

(small / medium / large)
ข ้าวผัดปูพรีเมีย
่ ม (เล็ก / กลาง / ใหญ่)

Stir-fried Asiatic hard clams in Thai chili paste

Baked banana shrimps and glass noodle

**กุ ้งตะกาดลวก (ตามฤดูกาล) (เล็ก / ใหญ่)

195.-

Baked New Zealand mussels with Thai herbs

Large tiger prawns with chili sauce (small / large)

กุ ้งแชร์บ๊วยอบวุ ้นเส ้น สูตรจีน / สูตรแหลมเจริญ

ปลาหมึกแดดเดียว

หมึกวงทอดกระเทียม

Grilled large tiger prawns (small / large)

กุ ้งแชร์บ๊วยผัดพริกเกลือ (เล็ก / ใหญ่)

220.-

ปลาหมึกทอดราดน้ าปลาหอม

lotus root (small / large)

กุ ้งลายเสือจัมโบ ้ราดพริก (เล็ก / ใหญ่)

ปลาหมึกผัดไข่เค็ม

Deep-fried semi-dried squid

290.- / 500.-

850.- / 1,700.-

250.-

Salted egg stir-fried squid

กุ ้งแช่น้ าปลา

Sour soup with freshwater shrimps and youn

กุ ้งลายเสือจัมโบ ้เผา (เล็ก / ใหญ่)

ปลาหมึกไข่นงึ่ มะนาว
Lime steamed squid with roe intact

Shrimps taro salad

กุ ้งแม่น้ าทอดราดซอสสูตรพิเศษ (ตัว)
แกงส ้มกุ ้งแม่น้ าไหลบัว (เล็ก / ใหญ่)

ทอดมันกุ ้ง

เมนูปลาหมึก (SQUID)

330.-

