Welcome to Fei Ya (meaning: flying duck). Duck takes
center stage here – incredibly delicious duck. The lean,
crispy, juicy Peking Duck is the main attraction but the
barbecue chef has also redefined tenderness with his
Char Sui Pork, and the variety of Cantonese dishes
delights our local Thai audience. A superb selection of live
seafood completes the libretto of this classic Chinese opera.
Our Chinese Executive Chef Cheung Chin Choi is well
known for designing the high-end and sumptuous menus
for dim sum, as well as Cantonese dishes.Trained in classical
Chinese culinary techniques & specializing in ethnic cuisine.
With more than 25 years of culinary experience gained in
many parts of the world including Shanghai, Hong Kong,
Phnom Penh, Chengdu, Bali, Perth, Saudi Arabia and United
Arab Emirates, you are sure to be in good hands with
Chef Choi at the culinary helm of Fei Ya.
ขอตอนรับสูหองอาหารจีนเฟยยา หมายถึง ”เปดบิน”
ทีใ่ ชเปนสัญลักษณของหองอาหาร และยังเปนเมนูเปดปกกิง
่ ที่
เลือ
่ งชือ
่ ในความอรอย รสชาติชม
ุ ฉ่ำ หนังกรอบ และอีกหลาก
หลายเมนูอาหารจีนกวางตุง ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศอยาง
อาหารทะเลสดใหม นำมาปรุงเปนเมนูชั้นนำที่ติดอกติกใจ
ถูกปากคนไทย
เชฟเชียง ชิน ฉอย เอ็กเซ็กคูทีฟเชฟชาวจีนโดดเดนดานการ
ปรุงแตงเมนูอยางพิถีพิถันและสรางสรรคดวยรสชาติความ
เปนตนตำรับ ทั้งเมนูติ่มซำและอาหารจานหลัก ผานทักษะ
การปรุงอาหารแบบกวางตุงที่สั่งสมประสบการณมาอยาง
ยาวนาน เปนระยะเวลากวา 25 ป ที่เชฟฉอยออกเดินทางไป
ทั่วโลกไมวาจะเปนเซี่ยงไฮ ฮองกง พนมเปญ เชียงตู บาหลี
ซาอุ ด ิ อ ารเบี ย สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รสต หรื อ ออสเตรเลี ย
ทำใหมั่นใจไดวาอาหารทุกจาน มีรสชาติพิเศษ กลมกลอม
ลงตัว ชูความโดดเดนของสวนผสมแตละจานออกมาไดเปน
อยางดี

CLASSIC SET MENU
1,888++ / person
蜜汁叉烧和脆香菇拼海蜇
Roasted pork with crispy mushroom and jelly ﬁsh
ออเดิรฟ (หมูแดง เห็ดทอดและแมงกะพรุน)
鲜虾蚧肉金瓜羹
Crab meat and shrimp in pumpkin soup
ซุปฟกทองกุงและเนื้อปู
北京烤鸭香港式
Fei Ya’s lychee wood-roasted Peking duck “Hong Kong” style
เปดปกกิ่งเฟยยา
辣味酱炒虾球和芦笋
Stir-fried prawns and asparagus with chili sauce
กุงผัดหนอไมฝรั่งซอสพริก
黑椒鲜菌牛柳粒
Stir-fried beef tenderloin with black pepper sauce
เนื้อสันในผัดซอสพริกไทดำ
酱油海带豆腐蒸鳕魚
Steamed snow ﬁsh with seaweed and bean curd in soya sauce
ปลาหิมะนึ่งสาหรายและเตาหูในซอสถั่วเหลือง
酱皇海鲜炒饭
Seafood fried rice with XO sauce
ขาวผัดซีฟูดซอสเอ็กซโอ
芝麻圆子配热生姜茶
Sesame dumpling in ginger tea
บัวลอยน้ำขิง
He knows most who says he knows least
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

* 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

IMPERIAL SET MENU
2,888++ / person
蜜汁叉烧,脆香菇和醉香鸡
Roasted pork with honey, crispy mushroom and drunken chicken
ออเดิรฟ (หมูแดงอบน้ำผึ้ง เห็ดทอด และไกแชเหลา)
浓香鱼汤煲花胶
Fish maw soup and organic vegetables in superior ﬁsh broth
ซุปกระเพาะปลาผักออรแกนิก
北京烤鸭香港式
Fei Ya’s lychee wood-roasted Peking duck “Hong Kong” style
เปดปกกิ่งเฟยยา
鲍鱼干贝肉丸时蔬
Braised abalone, conpoy and pork ball with garden green
หอยเปาฮื้อกังปวยและลูกชิ้นหมู
辣味酱爆鸡球
Wok-fried chicken with celery and capsicum in chili sauce
ไกผัดคื่นชายพริกหวานในซอสพริก
蒜茸粉丝蒸帶子
Steamed scallop with glass noodles and garlic
หอยเชลลอบวุนเสนกระเทียม
叉烧丝豉油皇炒面
Fried “Hong Kong” noodles with barbecue pork
ผัดหมี่ฮองกงกับหมูบารบีคิว
至尊芒果布甸
Mango pudding with lychee, pomelo and coconut sorbet
พุดดิ้งมะมวงและไอศครีมมะพราวหนาสมโอและลิ้นจี่

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

DYNASTY SET MENU
3,888++ / person
蛋黄酱脆蘑菇,蜜汁叉烧和炸云吞
Crispy mushroom with mayonnaise, roasted pork and fried wonton
ออเดิรฟ (เห็ดทอดซอสมายองเนส หมูแดงและเกี๊ยวทอด)
蛋白蚧肉烩官燕
Braised bird nest soup with crab meat and egg white
ซุปรังนกตุนกับเนื้อปูและไขขาว
北京烤鸭香港式
Fei Ya’s lychee wood-roasted Peking duck “Hong Kong” style
เปดปกกิ่งเฟยยา
蚝皇蘑菇鲍鱼
Abalone with black mushrooms
หอยเปาฮื้อเจี๋ยนเห็ดหอม
极品酱爆河虾
Wok-fried live river prawns with XO sauce
กุงแมน้ำผัดซอสเอ็กซโอ
清蒸笋壳鱼
Steamed sand goby with spring onion in soya sauce
ปลาบูนึ่งซีอิ้ว
金菇瑤柱焖伊面
Braised E-fu noodles with enoki mushrooms and conpoy
ผัดหมี่อีฟูเห็ดเข็มทองและกังปวย
水果豆腐布丁
Chilled bean curd with fruit salad
เตาฮวยฟรุตสลัด

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

APPETIZERS
传統烧味
干贝蚧肉炒桂花鱼肚
Fried ﬁsh maw with crab meat
and dried scallop
กระเพาะปลาผัดแหงเนื้อปูกังปวย

638

炸软壳蟹配蔬菜沙拉
Deep-fried soft shell crab with
vegetable salad and mayonnaise
สลัดปูนิ่มทอดซอสมายองเนส

388

桂花瑶柱炒小银鱼
Stir-fried egg with white bait,
conpoy and bean sprout
ปลาเงินกังปวยผัดไขถั่วงอก

388

芝麻沙汁脆香菇
Deep-fried mushrooms
with sesame mayonnaise
เห็ดหอมทอดกรอบซอสมายองเนส

268

脆皮豆腐粒
Five-spices crispy tofu
เตาหูทอดพริกเกลือ

268

香脆三文魚春捲
Salmon spring rolls (3 pieces)
ปอเปยะปลาแซลมอน (3 ชิ้น)

338

Good pupils are to be brought up
by strict teachers
นักเรียนดีจะถูกนำขึ้นโดยครูผูสอนที่เขมงวด

* 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

Chef’s Signature เมนูแนะนำ

APPETIZERS
传統烧味
鸿运化皮乳猪
3,888 / whole
Roasted suckling pig with traditional condiments
(Reserve 1 day in advance)
หมูหัน
烧味双拼
Roasted duck and barbecue pork
เปดยางและหมูแดง

638

醉香走地鸡
Drunken chicken
ไกแชเหลา

488

桂花蜜汁叉烧
Barbecue pork with osmanthus ﬂower
honey sauce
หมูแดงซอสดอกกุยฟา

488

掛炉烧鸭
Barbecue roasted duck
เปดยาง

488

香麻辣汁海蜇丝
Jelly ﬁsh, shredded cucumber
and chili sesame sauce
แมงกระพรุนน้ำมันงา

388

京拍黄瓜
Hot and sour chilled cucumber
แตงกวาเย็น

288

蒜香黑木耳
Marinated black fungus mushrooms
with garlic
เห็ดหูหนูกระเทียม

288

You get the best out of others
when you give the best of yourself
คุณจะไดรับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น
เมื่อคุณไดใหสิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป
* 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

Chef’s Signature เมนูแนะนำ

SOUP
汤羹
谭家白玉官燕
Bird nest soup “Tianja” style
ซุปรังนกเทียนจา

1,388

蛋白蚧肉烩官燕
Braised bird nest soup
with crab meat and egg white
ซุปรังนกเนื้อปูไขขาว

1,388

浓香鱼汤煲花胶
Fish maw soup and organic vegetables
in superior ﬁsh broth
ซุปกระเพาะปลา และผักออรแกนิก

688

杞子竹笙螺头炖走地鸡
Double boiled chicken soup
with sea whelks, bamboo pith,
wolf berries and Chinese herb
ซุปไกตุน หอยสังข เยื่อไผ เกากี้
และสมุนไพรจีน

538

四川海鲜酸辣汤
Hot and sour seafood soup
ซุปเสฉวนทะเล

338

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

* 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

DUCK
京鴨料理
“飞鸭” 荔枝木烤鸭
Fei Ya’s lychee wood-roasted Peking duck
thinly sliced skin on your table side
เปดปกกิ่งเฟยยา
Choose one from Chef’s recommendations:
เมนูเชฟแนะนำเพื่อปรุงสวนเนื้อไดดังตอไปนี้
生菜包鴨菘
Wok-fried chopped duck tenderloin with
bamboo shoot and shiitake mushroom served
with fresh lettuce
เมี่ยงเปดหนอไมเห็ดหอมเสิรฟพรอมผักสด
黑椒酱炒鸭片
Wok-fried duck meat with black pepper sauce
เนื้อเปดผัดซอสพริกไทยดำ
美极蒜香鸭肉
Fried duck meat with garlic and superior soya sauce
เนื้อเปดทอดกระเทียม
酸甜鸭肉
Deep-fried duck meat with sweet and sour sauce
เนื้อเปดผัดซอสเปรี้ยวหวาน
潮州榄菜鸭粒炒饭
Duck fried rice with pickled vegetables
and Chinese olive
ขาวผัดเนื้อเปดและกานาฉาย
豆腐咸菜鴨湯
Duck soup with white bean curd, salty plum,
tomato, ginger and pickled cabbage
ซุปเนื้อเปดบวยจีนผักกาดดอง
鸭肉炒面
Pan-fried egg noodles with duck meat
บะหมี่ผัดแหงเนื้อเปด
It is better to light one candle
than to curse the darkness
เพียงแคแสงเทียนอันนอยนิด ยังคงดีกวาไมมีเลย

鸭肉脆河粉
Crispy rice noodles with duck meat
ราดหนาเปดเสนใหญกรอบ

* 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

1,688

DUCK
京鴨料理
北京烤鸭香港式 10/Pcs
Fei Ya’s lychee wood-roasted
Peking duck “Hong Kong” style
เปดปกกิ่งสไตลฮองกง

738

海参蒜子北菇焖鸭件
Braised duck, sea cucumber, shiitake
mushroom and roasted garlic
เนื้อเปดตุนน้ำแดง ปลิงทะเล
เห็ดหอมใสกระเทียมอบหมอดิน

588

洋葱木耳炒鸭片
Wok-fried duck, onion and black fungus
เนื้อเปดผัดหัวหอมใหญและเห็ดหูหนูดำ

438

京酱葱爆鸭片
Wok-fried duck, spring onion
and yellow bean chili sauce
เนื้อเปดผัดตนหอมซอสเตาเจี้ยว

438

子姜梅辣酱脆鸭肉
Crispy duck pickled ginger and plum sauce
เนื้อเปดทอดขิงดองและซอสบวย

438

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

* 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

POULTRY
家禽
杭州富贵鸡
958
Beggar chicken, whole chicken with pork,
shiitake mushroom and Chinese wine baked
in lotus and bread dough (Reserve 1 day in advance)
ไกเศรษฐี (ไกทั้งตัวสอดไสหมู และเห็ดหอมอบใบบัว)
笼仔药材蒸鸡
Steamed chicken with Chinese herbs
ไกนึ่งยาจีน

438

川酱三葱鸡煲
Clay pot chicken, spring onion and garlic
with coriander and chili yellow bean sauce
ไกอบหมอดิน

438

橙汁杏香雞
Deep-fried boneless chicken
with almond orange sauce
ไกไรกระดูกอัลมอนดซอสสม

438

枣香宫保鸡球
Kung Pao chicken, dried chili and peanut
served on crispy egg noodles net
ไกกุงเปา (ไกผัดพริกแหงและรังนกบะหมี่กรอบ)

438

香茜爆鸡球
438
Sautéed boneless chicken with fresh coriander
ไกไรกระดูกผัดผักชี

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

* 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

LIVE SEAFOOD
游水海鲜
波士顿龙虾
Boston Lobster
กุงมังกรบอสตัน
Choose from the following cooking styles:
เลือกการทำอาหารไดดังตอไปนี้
上汤蛋面焗
Stir-fried lobster, ginger, coriander,
supreme broth and egg noodles
กุงมังกรบะหมี่ไขผัดยอดซุป
XO 醬爆
Wok-fried with homemade XO sauce
ผัดซอสเอ็กซโอ
大千焗
Stir-fried lobster with dried chili,
slice garlic and black bean
กุงมังกรผัดเตาซี่และพริกแหง
蒜茸牛油
Deep-fried with butter and garlic
กุงมังกรทอดเนยกระเทียม

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

2,288 / pcs

LIVE SEAFOOD
游水海鲜
星班
Spotted Grouper
ปลาเกาแดง

428 / 100g

海石斑
Grouper
ปลาเกาดำ

288 / 100g

笋壳鱼
Sand Goby
ปลาบู

288 / 100g

Choose from the following cooking styles:
เลือกการทำอาหารไดดังตอไปนี้
酸辣醬
Lime & chilli sauce
ซอสพริกมะนาว
港式清蒸
Steamed “Hong Kong” style with
ginger and spring onion
นึ่งขิงสูตร “ฮองกง”
豉汁蒸
Steamed with black bean sauce
นึ่งซอสเตาซี่
油浸
Deep-fried, spring onion, coriander
and soya sauce
ทอดราดซีอิ๊ว

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

酸甜
Deep- fried, sweet and sour sauce
with pineapple
ทอดราดซอสเปรี้ยวหวาน

* 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

MEAT
肉肴
蜜抽烧焗骨
Pork spare ribs with sticky honey,
soy sauce and lime
ซี่โครงหมูทอดซอสน้ำผึ้ง

438

醒胃咕咾肉
Sweet and sour pork
หมูผัดซอสเปรี้ยวหวาน

438

鲜竹卷肉丸北菇鱼鳔煲
Clay pot braised ﬁsh maw with shrimp and
pork balls, mushroom and bean curd skin rolls
กระเพาะปลาตุนหมอดิน ลูกชิ้นกุงหมู เห็ดหอม
และฟองเตาหูมวน

688

宫廷酱烤骨
588
BBQ pork rib, pineapple, in Chinese wine
and tomato sauce served with deep-fried bun
ซี่โครงหมูอบเหลาจีนซอสมะเขือเทศ
เสิรฟพรอมกับหมั่นโถวทอด

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

辣豆豉鹅肝牛柳粒煲
Beef tenderloin and foie gras, red onions
and spicy black bean sauce in clay pot
เนือ
้ สันในและตับหานเจีย
๋ นผัดซอสเตาซีเ่ สิรฟ
 ในหมอดิน

788

金蒜煎牛肉
Pan-fried beef rib eye with crispy garlic
เนื้อเจี๋ยนกระเทียม

688

黑椒鲜菌牛柳粒
Stir-fried beef tenderloin with
black pepper sauce
เนื้อสันในผัดพริกไทดำ

638

葱蒜椒盐骨
Salt and pepper, ﬁve-spices pork spare ribs
ซี่โครงหมูทอดพริกเกลือ

438

เสนหป
 ลายจวัก

* 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

Chef’s Signature เมนูแนะนำ

SEAFOOD
海鲜
酱皇爆杏鲍菇螺片
Wok-fried sliced sea whelks and king oyster
mushroom with XO sauce
หอยสังขผัดซอสเอ็กซโอ

888

烩煎带子
Braised scallops with fresh bean curd roll
and abalone sauce
หอยเชลลเจี๋ยนฟองเตาหูมวนซอสเปาฮื้อ

888

天府煎釀带子
Scallops with shrimp mousse, Chinese celery,
shredded dried chili sauce
หอยเชลลกับกุงบดซอสพริกแหง

738

榄菜带子四季豆
String beans simmered with scallops and
preserved vegetables
หอยเชลลผัดถั่วฝกยาว

488

蒜茸粉丝蒸帶子
188 / pcs
Steamed scallop with glass noodles and garlic
หอยเชลลนึ่งวุนเสนกระเทียม

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

* 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

Chef’s Signature เมนูแนะนำ

SEAFOOD
海鲜
极品酱爆河虾
Fried live river prawns with XO sauce
or Five spices
กุงแมน้ำผัดซอสเอ็กซโอ หรือ ทอดพริกเกลือ

688

炸虾配咸蛋
Deep-fried king prawns in salted egg sauce
กุงทอดซอสไขเค็ม

638

蛋白炒鮮蝦
Wok-fried shrimps with
black fungus mushrooms and egg white
กุงผัดเห็ดหูหนูไขขาว

638

豉油皇香煎大明蝦 (每隻)
Pan-fried king prawn in soy sauce
กุงเจี๋ยนซีอิ๊ว

238 / pcs

辣味豆腐石斑
Braised bean curd with ﬁllet of
garoupa in chili sauce
เนื้อปลาเกาทอดผัดเตาหูทอดซอสพริก

588

银丝蒜茸菜甫蒸鳕魚
Steamed snow ﬁsh ﬁllet with
crystal noodles and garlic
ปลาหิมะนึ่งวุนเสนกระเทียมเจียว

358 / pcs

XO 酱海参
Braised sea cucumber in XO sauce
ปลิงทะเลผัดซอสเอ็กซโอ

488

花膠海參煲
688
Braised sea cucumber with ﬁsh maw in a clay pot
ปลิงทะเลและกระเพาะปลาน้ำแดงตุนหมอดิน

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

Chef’s Signature เมนูแนะนำ

ABALONE
鲍鱼海參
蚝皇原只鲍鱼
Braised whole abalone in oyster sauce
หอยเปาฮื้อเจี๋ยนน้ำมันหอย

9,588 / pcs

蚝皇蘑菇鲍片
Sliced abalone with black mushrooms
หอยเปาฮื้อเห็ดหอมน้ำแดง

4,888 / pcs

鲍汁鹅掌鲍鱼
Braised whole abalone and goose web
หอยเปาฮื้อขาหานน้ำแดง

688 / pcs

鹅掌煲配花胶,海参和鲍鱼
Braised goose webs, ﬁsh maw,
sea cucumber and abalone in a clay pot
หอยเปาฮื้อ ขาหาน ปลิงทะเล
และกระเพาะปลาน้ำแดงตุนหมอดิน

1,288

Character signiﬁes deportment
ความมั่นใจทำใหองอาจ

* 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

VEGETABLES
素菜
蚧肉琵琶豆腐
Fried “Pipa tofu” with crab and egg white soup
เตาหูปปาทอดราดเนื้อปูไขขาว

488

金腿扒津膽
Braised Tianjin cabbage with Yunnan ham
ผักกาดขาวเทียนจินตุนแฮมยูนนาน

438

瑤柱粉丝什菜 煲
Clay pot of vegetables and glass noodles
with conpoy
วุนเสนผักรวมหมอดิน

438

鱼香肉崧茄子煲
Clay pot braised eggplant and minced pork
with sour chili sauce
มะเขือมวงอบหมอดินหมูสับ

388

Learn to give rather than receive
เรียนรูที่จะเปนผูให กอนที่จะเปนผูรับ
* 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

VEGETABLES
素菜
双冬扒蚝油
Braised black mushrooms
and bamboo shoots with oyster sauce
เห็ดหอม และหนอไมผัดซอสน้ำมันหอย

388

三蛋浸波菜
Eggs 3 ways soup with spinach
ผักปวยเลงและไขสามสหาย
(ไขไก ไขเยี่ยวมา และไขเค็ม)

388

是日特选时蔬
Seasonal vegetables choose from:
bok choi, kailan, broccoli, spinach,
honey bean and lettuce
ผัดผักตามฤดูกาล (เลือกรายการดังนี้)
บอกฉอย คะนา บร็อคโคลี่ ปวยเลง
ถั่วหวาน และผักกาดแกว

388

四川麻婆豆腐
Ma Po tofu with minced pork,
Szechuan pickled vegetables, mushroom
and peppercorn oil
เตาหูมาโฝ (เตาหูผัดเสฉวน)

388

Learn to give rather than receive
เรียนรูที่จะเปนผูให กอนที่จะเปนผูรับ

* 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

VEGETARIAN
素菜
金菇露笋粟米羮
Corn soup with enoki mushroom and asparagus
ซุปขาวโพดเห็ดเข็มทองและหนอไมฝรั่ง

238

紫菜豆腐羹
Braised seaweed and bean curd soup
ซุปสาหรายเตาหู

238

酸甜素咕咾肉
Fresh beancurd rolls in sweet and sour sauce
ฟองเตาหูมวนทอดเสิรฟกับซอสเปรี้ยวหวาน

338

姜麻汁炒蚝菇
Wok-fried oyster mushroom
in sesame ginger sauce
เห็ดนางฟาทอดราดซอสขิง

338

杏菇南瓜汁扒冬瓜丝
King oyster mushrooms and winter melon
with pumpkins sauce
เห็ดออรินจิและฟกเขียวซอสฟกทอง

338

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

388

錦繡扒西蘭花
Braised mushroom and broccoli
บรอคโคลี่และเห็ดรวมมิตรตุนน้ำแดง

388

Empty yourself and let
the universe ﬁll you
ทำชีวิตใหวางเปลา
และใหสิ่งรอบขางชวยเติมเต็มในชีวิต
* 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

Chef’s Signature เมนูแนะนำ

RICE AND NOODLE
粉麺饭
鹅肝酱带子河粉
Foie gras rice noodle with scallops
กวยเตี๋ยวราดหนาตับหานและหอยเชลล

688

芥兰海鮮脆河粉
Crispy rice noodle with seafood and kale
ราดหนาซีฟูดเสนใหญกรอบ

588

杨州香炒饭
Fried rice with shrimp and barbecue pork
“Yang Chow” style
ขาวผัดหยางโจว

388

叉烧丝豉油皇炒面
Fried “Hong Kong” noodles
with barbecue pork
หมี่ผัดฮองกงหมูแดง

388

鸡丝双面黄
Shredded chicken with crispy egg noodles
โกยซีหมี่ไก

388

金菇瑤柱焖伊面
Braised E-fu noodles with conpoy
and enoki mushrooms
บะหมี่อีฟูเห็ดเข็มทองกังปวย

538

香料鹅掌焗生面
Braised goose web with noodles
บะหมี่อบขาหาน

638 / portion

酱皇海鲜炒饭
Scallop and shrimp fried rice with XO sauce
ขาวผัดกุงกับหอยเชลลซอสเอ็กซโอ

538

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

Chef’s Signature เมนูแนะนำ

DESSERTS
甜品
桂花姜茶芝麻汤丸
Black sesame dumpling in ginger tea
with osmanthus ﬂower
บัวลอยน้ำขิงดอกหอมหมื่นลี้

188

至尊芒果布甸
198
Mango pudding with lychee, pomelo
and coconut sorbet
พุดดิ้งมะมวง และไอศกรีมมะพราวหนาสมโอและลิ้นจี่
香蕉焦糖枣茸锅饼
Deep-fried jujube served with
banana caramel sauce
พุทราจีนทอด (วอแปง) และซอสคาราเมลกลวย

238

芋泥银杏桃胶栗子露
Yam paste ginkgo nuts and peach jelly
in chestnut honey cream soup
โอหนี่แปะกวย และเจลลี่พีชเกาลัดน้ำผึ้งครีมซุป

188

奇亚籽白玉丹椰子雪糕蜜瓜露
Coconut sorbet with sago honeydew,
chia seed and sea coconut
ไอศครีมมะพราว สาคูแคนตาลูป
เมล็ดเชีย และลูกตาล

188

水果豆腐布丁
Chilled bean curd with fresh fruit salad
เตาฮวยฟรุตสลัด

188

椰汁甜瓜西米露
Chilled sago with cantaloupe
melon in young coconut
สาคูแคนตาลูปน้ำกะทิในลูกมะพราวออน

228

Learn to give rather than receive
เรียนรูที่จะเปนผูให กอนที่จะเปนผูรับ

* 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

