THE HARMONIOUS OF SIAM
สํ า รั บ จั น ทน์ เ อมโอช
º STARTER º
ขนมเบื้ อ งฉลุ ล ายหน้ า กุ้ ง
Crafted crispy crepe filled with shrimp
จี บ เม่ น ไส้ ป ลาช่ อ นนา
Handcrafted hedgehog-shaped dumpling filled with fish
พล่ า ปลากะพงในกระทงทอง
Spicy seabass salad with salmon caviar in crispy golden cup
º SALAD º
ยํ า บุ ษ บาหอยเชลล์
Crispy floral salad with scallop
º PALATE CLEANSER º
จั น ทน์ ห อมสมู ท ตี้
Jaan Hom smoothies
º SOUP º
แกงส้ ม ปลากะพง ไข่ ป ลาริ ว กิ ว
Southern Thai spicy sour soup with seabass and giant fish roe
º ENTRÉE º
หมี่ ก ะทิ
Traditional rice noodles with coconut curry and crabmeat
º PALATE CLEANSER º
ซอเบท์
Sorbet
º MAIN COURSE º
เนื้ อ ริ บ อาย ซอสระแวง กั บ ข้ า วมั น ผั ก ดอง
Australian ribeye with herbal green curry sauce and
rice cooked in coconut milk, Homemade pickles
º DESSERT º
จรกาแปลงกาย
Taro pudding, purple sticky rice and
taro ball in coconut cream, ice cream

2,650.-

All dishes may contain nuts and shellfish, please inform us of any dietary restrictions.
Prices are subject to 10% service charge and government tax.

THE TASTE OF SANEH JAAN
สํ า รั บ เสน่ ห์ จั น ทน์

º STARTER º
นั่ ง ไข่ กุ้ ง
Spicy prawn salad in egg net
จี บ นกไส้ ป ลา
Handcrafted dove-shaped dumpling filled with fish
ประทั ด ลม
Deep fried shrimp and pork wrapped with bean sheet

º MAIN COURSE º
ต้ ม ข่ า ปลากะพง
Seabass soup in coconut milk with galangal
แกงฮั ง เลหมู
Gaeng Hung Lay – Thai Northern style pork belly curry
ผั ด เขี ย วหวานเนื้ อ
Stir-Fried Australian ribeye with green curry paste
กุ้ ง ทิ พ ย์ โ สภา
Grilled river prawn with red curry catfish crumble and chili sauce
น� า พริ ก ไข่ เ ค็ ม
Thai spicy salted egg chili dip served with assorted vegetables

º DESSERT º
อิ น ทนิ ล (Inthanin)
Thai scented coconut milk with pandan pudding
เสน่ ห์ จั น ทน์
Saneh Jaan, Mung Bean in fruit-shaped

1,950.-

All dishes may contain nuts and shellfish, please inform us of any dietary restrictions.
Prices are subject to 10% service charge and government tax.

