
 

    

 

CHINESE MENU 1 @ 5,500 NET 

 

ออเดิร์ฟร้อน เย็น 5 อย่าง (ปลาทิพย์ทอด, ขาหมูรมควัน, ยําสาหร่ายญี่ปุ่น, ไข่เยีย่วม้า, เปาะเปีย๊ะทอด) 

Five kinds of hot and cold Hor D'oeuvres 

 

************************************************** 

ซุปเห็ดเป๋าฮ้ือ เนื้อป ูหรือซุปเหด็เขม็ทอง ไก่เส้น 

Abalone mushroom & crab meat in brown soup or Japanese mushrooms and shredded chicken in 

brown soup 

 

************************************************** 

ฮ่อยจ๊อทรงเครื่องทอด หรือ ไก่ห่อฟลอยด์ไวน์แดง 

Deep fried dumplings stuffed with chicken meat wrapped in dried bean curd or Baked chicken with 

red wine sauce 

 

************************************************** 

กุ้งห่อถุงทองทอดราดครมีสลัด หรือ ลกูชิ้นกุ้งน้ําแดงราดผักไต้หวัน 

Deep fried “Thung-Thong” pastry baskets with prawn in cream salad or Shrimp balls with Chinese 

vegetables in brown sauce 

 

************************************************** 

เนื้อปลาทะเลทอดสามรส หรือ ปลาทับทมิน่ึงมะนาว 

Deep fried fish fillet with 3 flavor sauce or Steamed red tilapia fish with chili sauce 

 

************************************************** 

ข้าวผัดป ูหรือ ผัดหมี่ฮ่องกง  ไก ่

Fried rice with crab meat or "Hong Kong" style fried egg noodles 

 

************************************************** 

เป็ดตุ๋นมะนาวดอง หรือ เห็ดหอมตุ๋นกระดกูหมูยาจีน 

Braised duck with lemon in soup or Braised shiitake mushrooms with pork spare ribs 

 

************************************************** 

ลิ้นจีล่อยแกว้ หรือ เงาะลอยแกว้ 

Lychee or Rambutan in syrup 

 

 

 

 



 

    

 

CHINESE MENU 2 @ 7,000 NET 

 

ออเดิร์ฟร้อน เย็น 4 อย่าง ( กุ้งระเบิดทอด, ฟองเต้าหู้ซีฟู้ดทอด, ยําสาหร่ายญี่ปุน่, กระเพาะปลาผัดแห้ง) 

Four kinds of hot and cold Hor D'oeuvres 

************************************************** 

กระเพาะปลาน้ําแดง หรือ ซุปเห็ดเป๋าฮ้ือ เนื้อปู 

Fish maw in brown soup or Abalone mushrooms & crab meat in brown soup 

************************************************** 

ขาหมหูมั่นโถว หรือ กุ้งทอดสลัด 

Braised pork leg with Chinese steamed buns or Deep fried prawns with salad 

************************************************** 

เป็ดล่อนทอดราดซอสเหล้าแดง ข้าวเกรยีบ หรือ ผักสีส่หายสาหร่าย 

Deep fried crispy duck in Chinese wine sauce with shrimp crackers or Four kinds of vegetable with 

fine seaweed 

************************************************** 

ผัดโหงวก๊วย หรือ ฮ่อยจ๊อป ู

Chicken with five fruits or Deep fried crab meat wrapped in dried bean curd 

************************************************** 

ปลากะพงน่ึงมะนาว หรือ ปลาเก๋าทอดสามรส 

Steamed sea bass with lemon or Fried grouper with three flavour sauce 

************************************************** 

ข้าวผัดป ูหรือ ผัดหมี่ฮกเกีย้น หมูแดง 

Fried rice with crab meat or Egg noodles with barbecued pork "Fukien Style" 

************************************************** 

ไก่บ้านตุ๋นเหด็หอมยาจีน หรือ เห็ดหอมตุน๋กระดกูหมยูาจีน 

Braised chicken with shiitake mushrooms or Braised pork spare ribs with shiitake mushrooms 

************************************************** 

เผือกกวนแปะก๊วย หรือ สาคูแคนตาลูป 

Mashed taro with ginkgo nuts or Sago with cantaloupe in coconut milk 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

CHINESE MENU 3 @ 8,500 NET 

 

 

ออเดิร์ฟร้อน เย็น 4 อย่าง ( ขนมจีบกุ้ง, จ๊อไก่, ปลาทพิย์, ยําสาหร่ายญี่ปุ่น) 

Four kinds of hot and cold Hor D'oeuvres 

************************************************** 

หูฉลามเนื้อป ูเห็ดหอม หรือ หูฉลามไก่เสน้ เห็ดหอม 

Shark fin soup with crab meat & shiitake mushrooms or Shark fin soup with chicken & shiitake 

mushrooms 

************************************************** 

กุ้งทอดสลดั หรือ ไก่ตอนแช่เหล้า 

Deep fried prawns with cream salad or Chicken marinated in Chinese wine 

************************************************** 

ไก่ผัดพรกิเซียงไฮ้ หรือ เปด็ย่าง หมแูดง 

Stir fried chicken with Shanghai sauce or Roasted duck and barbecued pork 

************************************************** 

เป๋าฮ้ือสดราดยอดผัก หรือ เย็นตาโฟแหง้ทะเลรวม 

Fresh abalone with vegetables in brown sauce or “Yen Ta Fo” noodles 

************************************************** 

ปลากะพงน่ึงมะนาว หรือ ปลากะพงน่ึงซีอ้ิว 

Steamed sea bass with chili sauce or Steamed sea bass with soya sauce 

************************************************** 

ข้าวอบเผือก เบคอน หรือ ผัดหมี่ฮ่องกง ไก ่

Baked rice with taro and bacon or Fried egg noodles "Hong Kong" style 

************************************************** 

ไก่บ้านตุ๋นเหด็หอมยาจีน หรือ สามเซียนตุ๋นยาจีน 

Braised chicken with shiitake mushrooms and Chinese herbs or Braised pork, fish maw & ribs with 

mushrooms and Chinese herbs 

************************************************** 

แปะก๊วยตุ๋นเนื้อมะพร้าวอ่อนร้อน หรือ เตา้ฮวยนมสด ฟรุตสลดั 

Ginkgo nut with coconut in syrup or Cold fresh milk tofu with fruit salad 

 

 

 

 

 



 

    

 

CHINESE MENU 4 @ 9,500 NET 

 

 

ออเดิร์ฟร้อน 4 อย่าง (ขนมจีบกุ้ง, ฟองเต้าหู้ซีฟูด้ทอด, อกไก่ผัดซอส, กระเพาะปลาผัดแห้ง) 

Four kinds of hot Hor D'oeuvres 

************************************************** 

หูฉลามเนื้อป ูเห็ดหอม หรือ หูฉลามไก่เสน้ เห็ดหอม 

Shark fin soup with crab meat & shiitake mushrooms or Shark fin soup with chicken & shiitake 

mushrooms 

************************************************** 

เป็ดกตีาร์ หรือ หอยหน่อไมท้ะเลเจีย๋นยอดผัก 

Baked aromatic duck or Sea asparagus in brown sauce 

************************************************** 

กุ้งแชบ๊วยทอดราดสามรส หรือ กุ้งทอดสลัดผลไม ้

Deep fried prawns with 3 flavour sauce or Deep fried prawns with fruit salad 

************************************************** 

ผัดโหงวก๊วย หรือ เป็ดยัดไส้ดอกไม้จีน 

Chicken with five fruits or Baked duck stuffed with Chinese flowers 

************************************************** 

ปลากะพงน่ึงมะนาว หรือ ปลากะพงน่ึงซีอ้ิว 

Steamed sea bass with chili sauce or Steamed sea bass with soya sauce 

************************************************** 

ผัดหมี่ฮกเกีย้น หมูแดง หรือ ข้าวผัดหยางโจว กุ้ง แฮม 

Fried egg noodles "Fukien Style" or Fried rice with prawns and ham "Yang Jo" Style 

************************************************** 

เห็ดหอมตุ๋นซ่ีโครงหมูเยื่อไผ่ยาจีน หรือ ไกด่ําแทตุ้๋นเหด็หอมยาจีน 

Braised shiitake mushrooms and pork spare ribs with bamboo or Braised black chicken in Chinese 

soup 

************************************************** 

เผือกกวนแปะก๊วย หรือ บัวลอยจีนไส้งาดํา น้ําขิง 

Mashed taro with ginkgo nuts or stuffing black sesame dumplings in ginger syrup 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

CHINESE MENU 5 @ 11,000 NET 

 

ออเดิร์ฟร้อน เย็น 4 อย่าง (ขนมจีบกุ้ง, ไก่แชเ่หล้า, กระเพาะปลาผัดแห้ง, กุ้งห่อถุงทองทอด) 

Four kinds of hot and cold Hor D'oeuvres 

************************************************** 

หูฉลามเนื้อป ูเห็ดหอม หรือ หูฉลามไก่เสน้ เห็ดหอม 

Shark fin soup with crab meat & shiitake mushrooms or Shark fin soup with chicken & shiitake 

mushrooms 

************************************************** 

หมหูัน หรื อ หมหูันฮ่องกงถอดกระดกู 

Barbecued suckling pig or Off-the-bone suckling pig “Hong Kong” style 

************************************************** 

กุ้งทอดมายองเนส ผลไม้ หรือ กุ้งทอดสลดัผลไม้ รังนกเผือก 

Prawns and mixed fruit salad in mayonnaise or Deep fried prawns with fruit salad in a taro birds nest 

************************************************** 

เป็ดยดัไส้เกาลคั หรือ รวมมติรทะเลผัดพริกไทยดํา 

Baked duck stuffed with chestnuts or Stir fried mixed seafood in black pepper sauce 

************************************************** 

ปลาโอวฮื้อแช่เย็น หรือ ปลาแซลมอนนอร์เวย์น่ึงบ๊วย/น่ึงซีอ้ิว 

Cold Chinese mullet or Steamed salmon with Chinese plum/soya sauce 

************************************************** 

ข้าวห่อใบบัว หรือ บะหมี่ ปูผัด X.O. ซอส ไก ่

Baked rice with assorted meats wrapped in lotus leaf or Fried egg noodles with chicken & crab meat 

in X.O. sauce 

************************************************** 

กังป๋วยตุ๋นฟกัทรงเครื่อง หรือ ไก่บ้านตุน๋เยื่อไผ่ยาจีน 

Braised dried scallop soup or Braised chicken with bamboo 

************************************************** 

แปะก๊วยตุ๋นนมสด หรือ แปะก๊วยบวัลอยจนีไส้งาดํา น้ําขิง 

Ginkgo nuts with fresh milk or Black sesame filled dumplings with ginkgo nuts in ginger syrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

CHINESE MENU 6 @ 13,000 NET 

 

 

ออเดิร์ฟร้อน 4 อย่าง (ขนมจีบกุ้ง, หมูแดงย่าง, ไกแ่ช่เหล้า, ฟองเต้าหู้ซีฟูด้ทอด)  

Four kinds of hot Hor D'oeuvres 

************************************************** 

หูฉลามทรงเครื่อง  เนื้อป ู เห็ดหอม หรือ หูฉลามไก่เส้น เหด็หอม 

Shark fin soup with shiitake mushrooms and crab meat or Shark fin soup with chicken & shiitake 

mushrooms 

************************************************** 

หมหูัน หรือ หมหูันฮ่องกงถอดกระดกู 

Barbecued suckling pig or Off-the-bone suckling pig “Hong Kong” style 

************************************************** 

หอยเชลล์อเมรกิาผัด X.O. ซอส หรือ กุ้งแชบ๊วยใหญ่ผัดพริกเซียงไฮ้  

Stir fried U.S scallop with X.O. sauce or Stir-fried prawns with Shanghai sauce 

************************************************** 

ปูน่ิมทอดกระเทียมเต้าซ่ี หรือ หอยหน่อไม้ทะเลเจี๋ยนยอดผัก 

Deep fried soft-shell crab with garlic or Sea asparagus in brown sauce 

************************************************** 

ปลาเก๋าดําน่ึงซีอ้ิว หรือ ปลาจาระเมด็น่ึงเกี่ยมบ๊วย 

Steamed grouper in soya sauce or Steamed pomfret with Chinese plums 

************************************************** 

ข้าวห่อใบบัว หรือ บะหมี่ ปูผัด X.O. ซอส ไก่  

Baked rice with assorted meats wrapped in lotus leaf or  

Fried egg noodles with chicken & crab meat in X.O. sauce 

************************************************** 

ไก่บ้านตุ๋นเยื่อไผ่ยาจีน หรือ สามเซยีนตุ๋นยาจีน 

Braised chicken with bamboo or Braised pork, fish maw &  ribs with mushrooms 

************************************************** 

เต้าฮวยนมสด  ฟรตุสลดั หรือ เผือกกวนแปะก๊วย 

Cold fresh milk tofu with fruit salad or Mashed taro with ginkgo nuts 

************************************************** 

 

 


