Dim Sum Delicacies
晶螢鮮蝦餃
Prawn dumpling, sliced Hong Kong kale (4 pieces)

110

蟹籽蒸燒賣
Steamed pork dumpling with shrimp roe (4 pieces)

100

川酱蒸粟米球
Steamed pork, shrimp and corn balls with chilli sauce (2 pieces)

120

潮式蒸粉果
Steamed Fan-gao Chao Zhou style (3 pieces)

120

百花雪魚捲
Snow fish stuffed with shrimp mousse (2 pieces)

120

芹香带子饺
Steamed scallop, mushroom and celery dumpling (3 pieces)

120

極酱海鲜餃
Steamed seafood dumpling with XO sauce topped with Caviar (3 pieces)

140

ฮะเกา

ขนมจีบไขกุง

ลูกชิ้นขาวโพดราดซอสพริกเสฉวน
ฝนโกแตจิ๋ว

ปลาหิมะสอดไสกุงนึ่ง

เกี๊ยวหอยเชลลเห็ดหอม

เกี๊ยวทะเลนึ่งซอสเอ็กซโอไขปลาคาเวียร

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากทานแพอาหาร หรือตองการอาหารเพื่อสุขภาพ กรุณาแจงพนักงานเพื่อแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสม
All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคายังไมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่มรวม

Dim Sum Delicacies
干贝香菜海鲜饺
Steamed seafood and parsley dumpling

130

荷 葉干贝珍 珠 雞
Steamed glutinous rice, dried scallops and diced chicken wrapped in lotus leaf

100

炸両腸粉
Steamed rice flour rolls with crispy Chinese dough (3 pieces)

100

金菇菲皇虾肠粉
Steamed rice flour rolls with shrimps and Enoki Mushroom (3 pieces)

150

蜜汁叉燒腸粉
Steamed rice flour rolls with barbecued pork (3 pieces)

140

金菇韭王班肉腸
Steamed rice flour rolls with shredded fish (3 pieces)

120

皮蛋海鲜鲍丝粥
Congee with abalone, seafood and century egg

135

เกี๊ยวหยกทะเล

ขาวเหนียวหอใบบัว

กวยเตี๋ยวหลอดปาทองโก
กวยเตี๋ยวหลอดไสกุง

กวยเตี๋ยวหลอดไสหมูแดง
กวยเตี๋ยวหลอดปลาเสน

โจกเปาฮื้อทะเลไขเยี่ยวมา

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากทานแพอาหาร หรือตองการอาหารเพื่อสุขภาพ กรุณาแจงพนักงานเพื่อแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสม
All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคายังไมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่มรวม

Dim Sum Delicacies
奶黄流沙飽
Steamed custard cream bun (3 pieces)

90

蠔皇叉燒飽
Steamed barbecued pork bun (3 pieces)

90

香煎蓮藕餅
Pan-fried fish cake with lotus root (3 pieces)

120

南翔小籠包
Soup dumpling with minced pork (3 pieces)

95

辣酱蒸凤爪
Steamed chicken feet in Sichuan garlic sauce

90

菜香蒸肉排
Steamed pork spare ribs with spicy Chinese preserved cabbage, garlic sauce

100

辣子龙凤捲
Steamed-fried shrimp and chicken bean curd roll with chilli ginger sauce (2 pieces)

100

ซาลาเปาไสครีม

ซาลาเปาไสหมูแดง

ทอดมันปลารากบัว
เสี่ยวหลงเปา

ขาไกนึ่งซอสเสฉวน

ซี่โครงหมูนึ่งซอสพริกผักดอง
ฟองเตาหูหอกุงนึ่ง

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากทานแพอาหาร หรือตองการอาหารเพื่อสุขภาพ กรุณาแจงพนักงานเพื่อแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสม
All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคายังไมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่มรวม

Dim Sum Delicacies
金甲香芒虾球
Deep-fried almond prawn balls with mango salsa

140

燒汁酱炸雞翅
Deep-fried boneless chicken wing with BBQ red wine sauce (3 pieces)

95

家鄉咸水角
Glutinous rice with diced chicken and shrimp (3 pieces)

110

金钩炸芋角
Deep-fried taro stuffed with shrimp, dried shrimp and cheese (3 pieces)

100

极酱炒羅卜糕
Wok-fried radish cake with XO sauce

120

软壳蟹海鲜卷
Soft shell crab roll with spicy garlic cream sauce

145

กุงอัลมอนดทอด

ปกไกทอดซอสบารบีคิว
หามสุยโกว

เผือกทอดกุงหางหงส

ขนมผักกาดผัดซอสเอ็กซโอ
ปอเปยะปูนิ่ม

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากทานแพอาหาร หรือตองการอาหารเพื่อสุขภาพ กรุณาแจงพนักงานเพื่อแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสม
All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคายังไมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่มรวม

Dim Sum Delicacies
韭王鸭絲春卷
Roasted duck spring roll (3 pieces)

120

港式炸雲吞
Shrimp wonton “Hong Kong style” (3 pieces)

100

香麻叉燒酥
Barbecued pork pastry (3 pieces)

95

脆皮鍋貼餃
Deep-fried pork dumpling (3 pieces)

110

鮮蝦脆皮韭菜餅
Pan-fried shrimp and chive pancake (3 pieces)

120

ปอเปยะเปดยาง

เกี๊ยวฮะเกาทอดกรอบ
พายหมูแดง

เกี๊ยวซาทอดกรอบ
กุยชายเจี๋ยน

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากทานแพอาหาร หรือตองการอาหารเพื่อสุขภาพ กรุณาแจงพนักงานเพื่อแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสม
All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคายังไมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่มรวม

Dim Sum Delicacies
Dim Sum - the Cantonese phrase translated means
“Touch the heart”.
This light meal usually served at breakfast or lunch consists of a countless array of dumplings,
buns and rolls which are steamed, wok-fried,
Braised or deep-fried. The skill of making dim sum is revered as
a culinary art in its own right.
Our Master Dim Sum Chef, Yang Wan Ho, has established himself as one of the most
acclaimed specialists in his native Hong Kong and has since worked in some of the finest
venues in Macau, Kuala Lumpur and Bangkok

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากทานแพอาหาร หรือตองการอาหารเพื่อสุขภาพ กรุณาแจงพนักงานเพื่อแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสม
All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคายังไมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่มรวม

