
 

 

 

  

      

 

 
Chinese Set Menu I 

        THB 9,800.- per table (for10 persons) 
 

Set A Set B Set C 
 

Four kinds of hot                                             

and cold hors d’oeuvre 

ออร์เดริฟร้อน-เยน็ 4 อยา่ง 

*** 

Sweet and sour soup 

“Szechuan style” 

ซุปเสฉวน 

*** 

Baked duck stuffed                              

with Chinese flower 

เป็ดยดัไสด้อกไมจี้น 

*** 

Deep fried prawns salad 

กุง้ทอดสลดั 

*** 

Braised pork knuckl with 

Chinese gravy and Chinese bun 

ขาหมูหมัน่โถ 

*** 

Steamed ruby fish 

in Chinese plum sauce 

ปลาทบัทิมน่ึงมะนาว 

*** 

Fried egg noodle 

“Fukiai style” 

ผดัหม่ีฮกเก้ียน 

*** 

Braised pork spare rib with 

shitake mushrooms and 

Chinese herb 

เห็ดหอมตุ๋นกระดูกหมยูาจีน 

*** 

Lychee in chilled syrup 

ล้ินจ่ีลอยแกว้ 

 

 

Four kinds of hot                                        

and cold hors d’oeuvre 

ออร์เดริฟร้อน-เยน็ 4 อยา่ง 

*** 

Fish maw soup with 

Chinese gravy and crab meat 

กระเพาะปลาน ้าแดงเน้ือปู 

*** 

Sautéed duck in red wine 

 

เป็ดอบเหลา้แดง 

*** 

Oven baked prawns in rock salt 

กุง้อบเกลือ 

*** 

Spicy fried fish maw salad 

 

ย  ากระเพาะปลากรอบ 

*** 

Steamed white snapper                                   

in Chinese plum sauce 

ปลากระพงน่ึงเก้ียมบ๊วย 

*** 

Fried egg noodles 

“Hong Kong style” 

ผดัหม่ีฮ่องกง 

*** 

Braised duckling                                          

with preserved lemon 

เป็ดตุ๋นมะนาวดอง 

 

*** 

Boiled lotus seeds                                        

and kidney beans in syrup 

ลูกบวัถัว่แดงร้อนน ้าใส 

Four kinds of hot                                      

and cold hors d’oeuvre 

ออร์เดริฟร้อน-เยน็ 4 อยา่ง 

*** 

Fish maw soup with 

Chinese gravy and crab meat 

กระเพาะปลาน ้าแดงเน้ือปู 

*** 

Roasted chicken flambeau                        

with whisky 

ไก่อบภูเขาไฟ 

*** 

Steamed prawns flavored garlic 

กุง้น่ึงกระเทียม 

*** 

Fried shrimps ball in 

Brown Sauce 

ลูกช้ินกุง้น ้าแดง 

*** 

Deep fried fish with garlic 

ปลาทบัทิมทอดกระเทียม 

 

*** 

Fried rice with crabmeat 

ขา้วผดัป ู

 

*** 

Steamed chicken                                      

with white mushrooms                             

and quail eggs 

เห็ดหูหนูขาวตุ๋นอบไก่-ไข่นก 

*** 

Taro paste with tapioca                                 

and kidney beans 

เผือกบดสาคูถัว่แดง 

 

 
 

 
 



   

 
 

 
Chinese Set Menu II 

THB 11,000.- per table (for 10 persons) 
 

Set A Set B Set C 

Four kinds of hot                                          

and cold hors d’oeuvre 

ออร์เดริฟร้อน-เยน็ 4 อยา่ง 

*** 

Sweet and sour soup 

“Szechuan style” 

ซุปเสฉวน 

*** 

Baked duck stuffed                                  

with Chinese flower 

เป็ดยดัไสด้อกไมจี้น 

*** 

Four kinds of stir fried 

vegetables with Chinese gravy 

ผกัส่ีสหายน ้าแดง 

*** 

Oven baked prawns in rock salt 

กุง้อบเกลือ 

*** 

Steamed white snapper                           

with Japanese soy sauce 

ปลากะพงน่ึงซีอ้ิวญ่ีปุ่น 

*** 

Fried rice with crabmeat 

ขา้วผดัป ู

 

*** 

Braised pork spare rib with 

shitake mushrooms and 

Chinese herb 

เห็ดหอมตุ๋นกระดูกหมยูาจีน 

*** 

Mashed taro with ginkgo nut 

เผือกกวนแปะก๊วย 

 

Four kinds of hot                                           

and cold hors d’oeuvre 

ออร์เดริฟร้อน-เยน็ 4 อยา่ง 

*** 

Abalone mushrooms soup 

ซุปเห็ดเป๋าฮือ 

 

*** 

Spicy fried fish maw salad 

ย  ากระเพาะปลากรอบ 

 

*** 

Fried chicken with five fruits 

ผดัโหงวก๊วย 

 

*** 

Deep fried prawns salad 

กุง้ทอดสลดั 

*** 

Steamed white snapper                                  

with lime and chili sauce 

ปลากะพงน่ึงมะนาว 

*** 

Fried egg noodles 

“Hong Kong style” 

ผดัหม่ีฮ่องกง 

*** 

Braised duckling                                            

with preserved lemon 

เป็ดตุ๋นมะนาวดอง 

 

*** 

Black sesame dumping 

in ginger tea 

บวัลอยน ้าขิง 

 

Four kinds of hot                                          

and cold hors d’oeuvre 

ออร์เดริฟร้อน-เยน็ 4 อยา่ง 

*** 

Fish maw soup with Chinese 

gravy and crab meat 

กระเพาะปลาน ้าแดงเน้ือปู 

*** 

Fried chicken with cashew nut 

ไก่ผดัเมด็มะมว่งข้ีเมา 

 

*** 

Baked duck stuffed with 

Chinese chestnuts 

เป็ดยดัไสเ้มด็เกาลดั 

*** 

Garlic flavored steamed prawns 

กุง้น่ึงกระเทียม 

*** 

Deep fried Garoupa fish                              

with three flavored sauce 

ปลาเก๋าทอดราดสามรส 

*** 

Baked golden noodles                              

with pork and soy sauce 

หม่ีอบหมูซีอ้ิว 

*** 

Steamed chicken                                          

with Chinese bamboo 

ไก่บา้นตุ๋นเยื่อไผย่าจีน 

 

*** 

Ginkgo nut with young coconut 

and syrup 

แปะก๊วยตุ๋นเน้ือมะพร้าวอ่อนร้อน 

 

 

 
 

 



   

 
 

 
 

Chinese Set Menu III 
THB 12,000.- per table (for 10 persons) 

 

Set A Set B Set C 

 

Four kinds of hot                                             

and cold hors d’oeuvre 

ออร์เดริฟร้อน-เยน็ 4 อยา่ง 

*** 

Sweet and sour soup 

“Szechuan style” 

ซุปเสฉวน 

*** 

Barbecued Suckling pig 

หมูหนั 

*** 

Baked duck stuffed                                   

with Chinese chestnuts 

เป็ดยดัไสเ้มด็เกาลดั 

*** 

Spicy seafood salad 

ย  าทะเลสามแซ่บ 

 

*** 

Deep fried fish with mint                            

and spicy dressing 

ปลาทบัทิมทอดน ้าตก 

*** 

Baked golden noodles                                

with pork and soy sauce 

บะหม่ีอบหมูซีอ้ิว 

*** 

Braised pork spare rib with shitake 

Mushrooms and Chinese herb 

เห็ดหอมตุ๋นกระดูกหมยูาจีน 

*** 

Mashed taro with ginkgo nut 

เผือกกวนแปะก๊วย 

 

 

 

Four kinds of hot                                          

and cold hors d’oeuvre 

ออร์เดริฟร้อน-เยน็ 4 อยา่ง 

*** 

Abalone mushrooms soup 

ซุปเห็ดเป๋าฮือ 

 

*** 

Barbecued Suckling pig 

หมูหนั 

*** 

Fried chicken with five fruits 

ผดัโหงวก๊วย 

 

*** 

Fried mashed duck salad 

เป็ดหนา้กุง้ทอดสลดั 

 

*** 

Steamed white snapper                                  

with lime and chili sauce 

ปลากะพงน่ึงมะนาว 

*** 

Fried egg noodles                                      

“Hong Kong style” 

ผดัหม่ีฮ่องกง 

*** 

Braised duckling                                      

with preserved lemon 

เป็ดตุ๋นมะนาวดอง 

*** 

Black sesame dumpling 

in ginger tea 

บวัลอยน ้าขิง 

 

Four kinds of hot                                        

and cold hors d’oeuvre 

ออร์เดริฟร้อน-เยน็ 4 อยา่ง 

*** 

Fish maw soup with 

Chinese gravy and crab meat 

กระเพาะปลาน ้าแดงเน้ือปู 

*** 

Barbecued Suckling pig 

หมูหนั 

*** 

Roasted chicken Flamed                         

with whisky 

ไก่ไทยอบเกลือจ้ิมเตา้เจ้ียว 

*** 

Four kinds of stir fried vegetables 

with Chinese gravy 

ผกัส่ีสหายน ้าแดง 

*** 

Steamed white snapper                                

in Chinese plum sauce 

ปลากระพงน่ึงเก้ียมบ๊วย 

*** 

Fried rice with crabmeats 

ขา้วผดัป ู

 

*** 

Steamed chicken with 

white mushrooms quail eggs 

เห็ดหูหนูขาวตุ๋นอบไก่และไข่นกกระทา 

*** 

Ginkgo nuts with young coconut 

and syrup 

แปะก๊วยตุ๋นเน้ือมะพร้าวอ่อนร้อน 

 

 

 

 

 


