Duck
京鴨料理

“飞鸭” 荔枝木烤鸭

1,600/whole

Fei Ya’s lychee wood-roasted Peking duck
thinly slice skin on your table side

เป็ ดปักกิง่ เฟยยา
Choose one of the followings with Chef’s
recommendations:

เลือกการทาอาหารส่วนเนื้อได้ดงั ต่อไปนี้
1,080/whole

Wok fried chopped duck tenderloin
with bamboo shoot and Shitake mushroom
served with fresh lettuce

อาหารชัน
้ เลิศนัน
้ มีอยูแ
่ ต่ยงั ไม่มีใครได้ลม
ิ้ ลอง

Heaven has a road, but no one travels it,
hell has no gate but men will dig to get there

生菜包鴨菘

เมีย่ งเป็ ดผักสดและเส้นหมีก
่ รอบ
黑椒酱炒鸭片

1,080/whole

Wok fried duck meat with black pepper sauce

เนื้อเป็ ดผัดซอสพริกไทยดา
美极蒜香鸭肉

1,080/whole

Fried duck meat with garlic and superior
soya sauce

เนื้อเป็ ดทอดกระเทียม
葱爆鸭片

1,080/whole

Wok-fried duck meat with onion

เนื้อเป็ ดผัดหอมใหญ่ซอสน้ามันหอย
潮州榄菜鸭粒炒饭

1,080/whole

Duck fried rice with pickled vegetables and
Chinese olive

ข้าวผัดเนื้อเป็ ดและกาน่ าฉ่ าย

豆腐咸菜鴨湯

1,080/whole

Duck soup with white bean curd, salty plum,
tomato, ginger and pickled cabbage

ซุปเนื้อเป็ ดบ๊วยจีนผักกาดดอง
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Duck
鸭肴

海参蒜子北菇焖鸭件

550

Braised duck, sea cucumber, shiitake
mushroom and roasted garlic

เนื้อเป็ ดตุน
๋ น้าแดงกับปลิงทะเล,เห็ดหอมใส่กระเทียม
อบหม้อดิน
洋葱木耳炒鸭片

400

Wok fried duck, onion and black fungus

เนื้อเป็ ดผัดหัวหอมใหญ่และเห็ดหูหนูดา

คงไม่จาเป็ นต้องพูด เพียงแค่ชม
ิ

Talk doesn’t cook rice

京酱葱爆鸭片

400

Wok fried duck, spring onion and yellow bean
chili sauce

เนื้อเป็ ดผัดต้นหอมซอสเต้าเจี้ยว
姜味芒果柠香鸭

400

Roasted duck with mango and lime sauce

เป็ ดย่างมะม่วงสุกซอสมะนาว
子姜梅辣酱脆鸭肉

400

Crispy duck pickled ginger and plum sauce

เนื้อเป็ ดทอดซอสขิงและบ๊วยกอ
芹香南瓜仁沙葛炒 鸭丁

400

Fried diced duck with melon seeds,
pumpkin seeds and jicama

เนื้อเป็ ดผัดเมล็ดเมล่อน, เมล็ดฟักทองและมันแกว
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Soup
谭家白玉官燕

汤羹

1,380

Bird nest soup “Tianja” style

ซุปรังนกเทียนจา
蛋白蚧肉烩官燕

1,380

Braised bird nest soup with crab meat
and egg white

ซุปรังนกเนื้อปูไข่ขาว
浓香鱼汤煲花胶

650

Fish maw soup and organic vegetables
in superior fish broth

杞子竹笙螺头炖走地鸡

500

Double boiled chicken soup with sea whelks,
bamboo pith, wolf berries and Chinese herb

ความมั่นใจทาให้องอาจ

Character dignifies deportment

ซุปกระเพาะปลาสดสไตล์เชฟเหลียง

ซุปไก่ตุน
๋ , หอยสังข์, เยือ
่ ไผ่, เก๋ากี้และสมุนไพรจีน
鲜虾蚧肉金瓜羹

280

Crab meat and shrimp in pumpkin soup

ซุปฟักทองเนื้อปูและกุง้
四川海鲜酸辣汤

280

Hot and sour seafood soup

ซุปเสฉวนทะเล
金粟鱼鳔羹

280

Golden corn and dry fish maw soup

ซุปข้าวโพดกระเพาะปลาแห้ง
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Classic Appetizers
传統烧味

鸿运化皮乳猪

3,500/whole

Roasted suckling pig with traditional condiments
(Please reserve 1 day in advance)

หมูหน
ั
烧味双拼

500

Roasted duck and barbecue pork

เป็ ดย่างและหมูแดง
醉香走地鸡

450

Drunken chicken

ไก่แช่เหล้า

เรียนรูท
้ จี่ ะเป็ นผูใ้ ห้ ก่อนทีจ่ ะเป็ นผูร้ บั

Lear to give rather than receive

桂花蜜汁叉烧

400

Barbecue pork with Osmanthus flower
honey sauce

หมูแดงซอสดอกกุยฟา
掛炉烧鸭

400

BBQ roasted duck

เป็ ดย่าง
香麻辣汁海蜇丝

300

Jelly fish, shredded cucumber and chili
sesame sauce

แมงกระพรุนน้ามันงา
京拍黄瓜

250

Hot and sour chilled cucumber

แตงกวาเย็น
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Appetizers
传統烧味

干贝蚧肉炒桂花鱼肚

580

Fried fish maw with crab meat and dried scallop

กระเพาะปลาผัดแห้งเนื้อปูกงั ป๋ วย
七味蒜香软壳蚧

350

Fried soft shell crab with Seven spices

ปูนิ่มทอดเจ็ดรส
椒盐鲜鱿圈

250

Five spices crispy squids ring

ปลาหมึกทอดพริกเกลือ
250

Deep-fried silver fish with ginger vinegar sauce

ปลาเงินทอดซอสขิง

เพือ
่ นแท้คือเพือ
่ นในยามยาก

A friend in need is a friend indeed

姜味醋汁银鱼

肉崧脆茄子

220

Crispy eggplant

มะเขือม่วงทอดกรอบหมูหยอง
芝麻沙汁脆香菇

220

Deep-fried mushrooms with sesame
mayonnaise

เห็ดหอมทอดกรอบราดซอสมายองเนส
脆皮豆腐粒

220

Five spices crispy Tofu

เต้าหูท
้ อดพริกเกลือ
脆炸云吞

220

Crispy shrimps wonton with sweet and
chili sauce

เกี๊ยวกุง้ ทอด
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Meat
辣豆豉鹅肝牛柳粒煲

肉肴

780

Beef tenderloin and Foie gras, red onions
and spicy black bean sauce in clay pot

เนื้อสันในและตับห่านเจีย๋ นผัดซอสเต้าซีเ่ สิร์ฟในหม้อดิน
三杯汁香煎牛肉眼

680

Pan-fried beef rib eye with “San Bei” sauce

เนื้อริบอายผัดซอส“ซานปุย”
鲜菌炒羊柳条

680

Wok-fried lamb loin with fresh mushroom
in BBQ sauce

黑椒鲜菌牛柳粒

ดืม
่ น้าจากบ่อ ทาให้ไม่ลืมคนทีข
่ ุด

Drinking the water of a well,
one should never forget who dug it

เนื้อแกะผัดซอสบาร์บีควิ
600

Stir-fried beef tenderloin with black
pepper sauce

เนื้อสันในผัดพริกไทดา
宫廷酱烤骨

480

BBQ pork rib, pineapple, in Chinese wine
and tomato sauce served with deep-fried bun

ซีโ่ ครงหมูอบเหล้าจีนซอสมะเขือเทศ เสิร์ฟพร้อมกับ
หมั่นโถวทอด
葱蒜椒盐骨

420

Salt and pepper, five spice spare ribs

ซีโ่ ครงหมูทอดพริกเกลือ
蜜抽烧焗骨

420

Pork spare rib with sticky honey, soy sauce
and lime

ซีโ่ ครงหมูทอดซอสน้าผึง้
醒胃咕咾肉

420

Sweet and sour pork

หมูผดั ซอสเปรี้ยวหวาน
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Chicken
杭州富贵鸡

鸡肴

950

Beggar Chicken, whole chicken with pork,
shiitake mushroom and Chinese wine
baked in lotus and bread dough
(Please reserve 1 day in advance)
(This menu are not combined with any discount promotion)

ไก่เศรษฐี (ไก่ทง้ ั ตัวสอดไส้หมูและเห็ดหอมอบใบบัว
และแป้ งขนมปัง)
380

Stir-fried chicken with pepper and chili sauce

ไก่ผดั ซอสพริก
川酱三葱鸡煲

380

Clay pot chicken, spring onion and garlic
with coriander and chili yellow bean sauce

ไก่อบหม้อดิน
西柠鸡甫

380

Deep fried chicken with lemon sauce

ไก่ทอดซอสมะนาว

เสน่ ห์ปลายจวัก

A dish of carrot hastily cooked may still have soil
unclean off the vegetable

翠叶川椒鸡球

枣香宫保鸡球

380

Kung Pao chicken, red date and peanut
served on crispy egg noodles net

ไก่กุงเปา (ไก่ผดั พริกแห้งและรังนกบะหมีก
่ รอบ)
咸鱼鸡粒煮豆腐

380

Braised diced chicken with salty fish and
bean curd

ไก่ผดั เต้าหูป
้ ลาเค็ม
露笋草菇蚝油鸡球

380

Wok fried chicken with straw mushroom
and green asparagus in oyster sauce

ไก่ผดั เห็ดฟางและหน่ อไม้ฝรั่งซอสหอยนางรม
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Live Seafood

ทาชีวต
ิ ให้วา่ งเปล่า และให้สงิ่ รอบข้างช่วยเติมเต็มในชีวต
ิ

Empty yourself and let the universe fill you

游水海鲜

星班

Spotted Grouper

海石斑

Grouper

笋壳鱼

Sand Goby

400/per 100g

ปลาเก๋าแดง
190/per 100g

ปลาเก๋าดา
190/per 100g

ปลาบู่

Choose from the following cooking styles:

เลือกการทาอาหารได้ดงั ต่อไปนี้
蒜茸菜甫蒸

1,080/whole

Steamed with minced garlic and pickled turnip

นึ่งกระเทียมผักกาดดอง
港式清蒸

1,080/whole

Steamed “Hong Kong” style with ginger
and spring onion

นึ่งขิงสูตร “ฮ่องกง”
油浸

1,080/whole

Deep-fried, spring onion, coriander
and soya sauce

ทอดราดซีอวิ๊
剁椒蒸

1,080/whole

Steamed with Szechuan chili sauce

นึ่งซอสพริกเสฉวน
酸甜

1,080/whole

Deep- fried, sweet and sour sauce
with pineapple

ทอดราดซอสเปรี้ยวหวาน
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波士顿龙虾 Boston Lobster

2,200/per Pcs.

กุง้ มังกรบอสตัน

Choose from the following cooking styles:

เลือกการทาอาหารได้ดงั ต่อไปนี้

้ มา
รางวัลของสิง่ ทีเ่ รียกว่ายอดเยีย่ มคือการได้สร้างมันขึน

The reward of a good thing well done is to have it done

上汤蛋面焗

1,080/whole

Stir-fried lobster, ginger, coriander,
supreme broth and egg noodles

กุง้ มังกรบะหมีไ่ ข่ผดั ยอดซุป
1,080/whole

蒜茸蒸

Steamed lobster with garlic, spring onion
and soya sauce

กุง้ มังกรนึ่งซีอวิ๊ กระเทียมอบ

1,080/whole

大千焗

Stir-fried lobster with dried chili, slice garlic
and black bean

กุง้ มังกรผัดเต้าซีแ
่ ละพริกแห้ง
1,080/whole

清蒸
Steamed lobster with soya sauce

กุง้ มังกรนึ่งซีอวิ้
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Seafood
海鲜

酱皇爆杏鲍菇螺片

880

Wok-fried sliced sea whelks
and king oyster mushroom with XO sauce

หอยสังข์ผดั ซอสเอ็กซ์โอ
880

Braised scallops with fresh bean curd roll
in abalone sauce

หอยเชลล์เจีย๋ นฟองเต้าหูม
้ ว้ นซอสเป๋ าฮื้อ

สิง่ ทีด
่ ีและสวยงามทีส
่ ุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้
แต่จะรูส้ ก
ึ ได้จากหัวใจ

The best and most beautiful things in the world cannot be seen
or even touched they must be felt with the heart

鲍汁鲜竹烩煎带子

天府煎釀带子

680

Scallops with shrimp mousse, Chinese celery,
shredded dried chili sauce

หอยเชลล์สอดไส้กงุ้ บดซอสพริกแห้งและผักบล็อคโครี่
酱油海带豆腐蒸鳕魚

680

Steamed Snow fish fillet with marinated
Japanese seaweed and white tofu
in soya sauce

ปลาหิมะนึ่งซีอวิ๊ สาหร่ายเต้าหูข
้ าว
四川干烧虾球

580

Wok fried shrimps with Szechuan chili sauce

กุง้ ผัดซอสพริกเสฉวน
辣酱虾粒海参扒菠菜

580

Spinach and mushrooms with diced shrimp and
sea cucumber in chili sauce

ป๋ วยเล้งเห็ดหอมซีฟู้ดซอสพริก
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650

油盐水粉丝浸河虾

海鲜

Live river prawns with crystal noodles,
preserved vegetables, ginger and spring onion

กุง้ แม่น้า, วุน
้ เส้นและผักเสฉวนยอดซุป
极品酱爆河虾

600

Fried live river prawns with XO sauce
or Five spices

กุง้ แม่น้าผัดซอสเอ็กซ์โอ หรือ ทอดพริกเกลือ
580

อย่าพยายามทีจ่ ะพิสูจน์ขอ
้ สงสัยในสิง่ ทีไ่ ม่มีใคร

They must be felt with the heart

红烧茄子豆腐斑球煲

Clay pot braised fish fillet with tofu and eggplant

เนื้อปลาตุน
๋ หม้อดิน, เต้าหูแ
้ ละมะเขือม่วง
银丝蒜茸菜甫蒸鳕魚

350/Pcs

Steamed Snow fish fillet with crystal noodles
and garlic

ปลาหิมะนึ่งวุน
้ เส้นกระเทียมเจียว
杏片沙汁脆虾球

580

Deep-fried prawns with horseradish mayo,
wasabi and sliced almond

กุง้ ทอดราดครีมสลัด (มาโยหรือซอสวาซาบิ)
川汁莲藕木耳炒虾球

580
Fried prawns with black fungus, lotus root and
Thai celery in Szechuan sauce

กุง้ , เห็ดหูหนูดา, รากบัวและคืน
่ ฉ่ ายผัดซอสเอ็กซ์โอ
650
Braised fresh "Huai Shan" and Luffa with crab
and egg white

蚧肉蛋白扒鲜准山胜瓜

ไหว่ซวั และบวบ เนื้อปูไข่ขาวยอดซุป
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Abalone
Dried Seafood
鲍鱼海味

蚝皇墨西哥鲍鱼

9,500 / Can

Braised Mexican Abalone in oyster sauce

เป๋ าฮื้อแม็กซิกน
ั เจีย๋ นน้ามันหอย
4,800 / piece

Braised fresh Australian abalone in oyster sauce

เป๋ าฮื้อออสเตรเลียเจีย๋ นน้ามันหอย
鲍汁鹅掌鲍鱼

เพียงแค่แสงเทียนอันน้อยนิด ยังคงดีกว่าไม่มีเลย

It is better to light one candle than to curse the darkness

蚝皇澳州青边鲍鱼

680 / person

Braised whole abalone and Goose web

เป๋ าฮื้อขาห่านน้าแดง
黄焖藜麦花胶件

550 / person

Braised fish maw and Quinoa in
“Tianja” sauce

กระเพาะปลาสดและข้าวควินวั ราดซอสเทียนจา
香料鹅掌焗生面

550 / portion

Braised Goose web with noodles

ขาห่านอบหมี่
鲜竹卷肉丸北菇鱼鳔煲

600

Clay pot braised fish maw with shrimp and pork
balls, mushroom and beancurd skin rolls

กระเพาะปลาตุน
๋ หม้อดิน, ลูกชิน
้ กุง้ หมู, เห็ดหอมและ
ฟองเต้าหูม
้ ว้ น
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Vegetarian
金菇露笋粟米羮

Corn Soup with Enoki mushroom and asparagus

ซุปข้าวโพดเห็ดเข็มทองและหน่ อไม้ฝรั่ง

คุณจะได้รบ
ั สิง่ ทีด
่ ีทส
ี่ ุดของคนอืน
่ เมือ
่ คุณได้ให้สงิ่ ทีด
่ ีทส
ี่ ุดของคุณไป

You get the best out of others when
you give the best of yourself

素菜

220

酸甜素咕咾肉

350

Fresh beancurd rolls in sweet and sour sauce

ฟองเต้าหูม
้ ว้ นทอดเสิร์ฟกับซอสเปรี้ยวหวาน
姜麻汁炒蚝菇

350

Wok-fried oyster mushroom in sesame
ginger sauce

เห็ดนางฟ้ าทอดราดซอสขิง
杏菇南瓜汁扒冬瓜丝

350

King Oyster mushrooms and winter melon
with pumpkins sauce

เห็ดออรินจิและฟักเส้นราดซอสฟักทอง
什锦菇焖么芋球

400

Braised konjac with mix mushroom

เส้นบุกและเห็ดรวมน้าแดง
红烧竹笙豆腐
Fried tofu with braised bamboo pith

400

เต้าหูท
้ อดเยือ
่ ใผ่น้าแดง

13
* Prices are excluding 10% service charge and 7% value added tax.
* If you are concerned about food allergies, please alert your server prior to ordering.
* All prices are stated in THAI BAHT.
June 2018

Bean Curd
Vegetables
豆腐 蔬菜

蚧肉琵琶豆腐

480

Fried “Pipa tofu” with crab and egg white soup

เต้าหูป
้ ิ ป้ าทอดราดเนื้อปูไข่ขาว
干贝松菇家制海带豆腐

450

Braised homemade seaweed tofu with
dried scallop and shimeji mushroom

เต้าหูส
้ าหร่ายผัดกังป๋ วยใส่เห็ดชิเมจิ
450

Baby cabbage and King Oyster mushroom
with dried scallop in “Tianja” broth

การเริม
่ สิง่ ใหม่ๆนัน
้ ไม่ยากเท่าการรักษาให้คงอยู่

To open a shop is easy; to keep it open is an art

黄焖干贝杏菇娃娃菜
ผักกาดขาวเห็ดออรินจิและกังป๋ วยเทียนจาซุป
杬菜肉碎干煸青豆角

380

Fried green long bean with minced pork and
pickled vegetables

ถั่วฝักยาวผัดหมูสบั และกาน่ าฉ่ าย
鱼香肉崧茄子煲

380

Clay pot braised purple eggplant, minced pork
and sour chili sauce

มะเขือม่วงอบหม้อดินหมูสบั
四川麻婆豆腐

380

Ma Po tofu with minced pork, Szechuan pickled
vegetables, mushroom and peppercorn oil

เต้าหูม
้ าพอ
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三蛋浸波菜

380

Eggs 3 ways soup with spinach

是日特选时蔬

350

Seasonal vegetables choose from:
Bok choi, Kailan, Choy sum, Broccoli, Spinach,
Honey bean and Lettuce

้ โดยครูผส
นักเรียนดีจะถูกนาขึน
ู้ อนทีเ่ ข้มงวด

Good pupils are to be brought up by strict teachers

ผักป๋ วยเล้งและไข่สามสหาย
(ไข่ไก่, ไข่เยีย่ วม้าและไข่เค็ม)

ผัดผักตามฤดูกาล (เลือกรายการดังนี้)
บ๊อกฉ่ อย, คะน้า, กวางตุง้ , บล็อคโคลี,่ ป๋ วยเล้ง,
ถั่วหวาน และผักกาดแก้ว
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Rice and Noodle
粉麺饭

鹅肝酱带子河粉
Foie gras handmade rice noodle with scallops

ก๋วยเตีย๋ วราดหน้าตับห่านและหอยเชลล์

西班牙黑猪松露鹅肝炒饭

880

Fried rice with Iberigo pork, Black truffle, dried
Foie gars and mushroom

ข้าวผัดหมูไอเบอริโก้, ตับห่านและเห็ดทรัฟเฟิ ล

酱皇海鲜炒饭

480

Scallop and shrimp fried rice with XO sauce

ข้าวผัดกุง้ กับหอยเชลล์ซอสเอ็กซ์โอ

芥兰鲜虾脆河粉

480

Crispy rice noodle with shrimps and kale

เส้นใหญ่ทอดราดหน้ากุง้

杨州香炒饭

380

Fried rice with shrimp and BBQ Pork
“Yang Chow” style

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

Do not worry if others do not understand you. Instead worry if
you do not understand others.

680

ข้าวผัดหยางโจว

叉烧丝豉油皇炒面

380

Fried “Hong Kong” noodles with barbecue pork

ผัดหมีฮ
่ อ
่ งกงหมูแดง

鸡丝双面黄

380

Shredded chicken with crispy egg noodles

โกยซีหมีไ่ ก่

鲍汁海露笋北菇炆上海幼面

600

Fried “Shanghai” noodles, sea asparagus
and mushrooms with abalone sauce

เส้นเซีย่ งไฮ้ผดั หอยหน่ อไม้และเห็ดหอม ซอสเป๋ าฮื้อ
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Dessert
蛋白山珍珠杏仁露

甜品

220

Honey locust seeds and egg white in
almond cream soup

ซานจานจูและไข่ขาวในอัลมอนด์ครีมร้อน
柠香芦荟香茅冻

180

Chilled lemongrass iced jelly with Aloe Vera
in lime juice

เยลลีต
่ ะไคร้วน
ุ้ ว่านหางจระเข้ซอสมะนาว
160

Black sesame dumpling in ginger tea
with osmanthus

บัวลอยน้าขิงดอกหอมหมืน
่ ลี้

พูดไปสองไพเบีย่ นิ่งเสียตาลึงทอง

He knows most who says he knows least

桂花姜茶芝麻汤丸

至尊芒果布甸

160

Mango pudding with lychee, pomelo and
coconut sorbet

พุดดิง้ มะม่วงและไอศกรีมมะพร้าวหน้าส้มโอและลิน
้ จี่
香柚鲜橙芒果西米露

160

Mango crème with pomelo and orange

สาคูมะม่วงและส้มโอเย็นหน้าแยมส้ม
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香蕉焦糖枣茸锅饼

甜品

220

Deep-fried jujube served with banana
caramel sauce

เมือ
่ เราให้สงิ่ ทีด
่ ีทส
่ ีทส
ี่ ุดกับผูอ
ี่ ุดกลับมาเช่นกัน
้ น
ื่ เราก็จะได้สงิ่ ทีด

You get the best from other’s when you give your best

พุทราจีนทอด (วอแป๋ ง) เสิร์ฟคูก
่ บั ซอสคาราเมลกล้วย
160
芋泥银杏桃胶栗子露
Yam paste gingko nuts and peach jelly
in chestnut honey cream soup
โอหนี่แปะก๊วยและเจลลีต
่ น
้ ท้อในเกาลัดครีมร้อน
160
奇亚籽白玉丹椰子雪糕蜜瓜露
Coconut sorbet with sago honeydew,
Chia seed and sea coconut
ไอศครีมมะพร้าว, สาคูแคนตาลูป, เชียชีสและลูกตาล
160
红豆莲子芝蔴豆腐冻
Black sesame tofu pudding with red bean
and lotus seed
เต้าหูง้ าดาพุดดิง้ , ถั่วแดงและเม็ดบัว
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