
CHINESE SET MENU

ข้าวเกรียบ

Shrimp chips

ออร์เดิร์ฟร้อน-เย็น (ขนมจีบ กระเพาะปลาผัดแห้ง เปาะเปี๊ยะห่อกุ้งทอด เห็ดน้ำแดง)

Four kinds of hot and cold Hors D’Oeuvres

กระเพาะปลาน้ำแดง หรือ เห็ดเป๋าฮื้อเนื้อปู

Chinese fish maw soup (or) Abalone mushroom with crab meat in brown soup

ไก่อบซีอิ๊ว หรือ เป็ดอบยอดผัก

Roast chicken with soya sauce (or) Roast duck with vegetables

ทอดมันกุ้ง หรือ แฮ่กึ๊นทรงเครื่อง หรือ ลูกชิ้นกุ้งโสภณ

Deep-fried shrimp cakes (or) Hae Geun (or) Sophon shrimp balls

ยำสามกรอบ หรือ ผัดผักสี่สหาย หรือ ยำรวมมิตร

Thai spicy salad with fish maw, squid, shrimp and crispy pork/chicken (or) 

Sauced four kinds of vegetable in oyster sauce (or) Mixed spicy salad

ปลาจีนนึ่งบ๊วย หรือ ปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊ว หรือ ปลาทับทิมราดพริกมะนาว

Steamed Chinese fish with salt plum sauce (or) Steamed Mango fish with soya sauce (or) 

Steamed Mango fish with Thai herb spicy sauce

ผัดหมี่ฮ่องกง หรือ ข้าวผัดรวมมิตร

Stir fried Hong Kong with Vermicelli and mixed vegetables (or) Mixed fried rice

ไก่ไทยตุ๋นเยื่อไผ่ หรือ ซี่โครงหมูตุ๋นเห็ดหอม

Braised Thai chicken and bamboo piths with Chinese herbs (or) 

Shiitake Pork Spare Ribs Soup

โอวหนี่แปะก๊วย หรือ ลิ้นจี่ลอยแก้ว

Taro paste with gingko nut and Chinese jujube (or) Lychee in syrub

SILVER

Lists of Menu

The above mentioned menu cannot be exchanged to cash for each or other items
All prices are inclusive of 10% service charge and 7% applicable government tax.

10,000 THB



CHINESE SET MENU

ข้าวเกรียบ

Shrimp chips

ออร์เดิร์ฟร้อน-เย็น (ขนมจีบ แฮม เปาะเปี๊ยะห่อกุ้งทอด เห็ดน้ำแดง)

Four kinds of hot and cold Hors D’Oeuvres

หูฉลามทรงเครื่อง

Shark’s fin with black mushroom soup

เป็ดยัดไส้เกาลัค หรือ เป็ดอบหอมเจียว

Baked Duck stuffed with chestnut (or) Steamed Duck with onion

สลัดกุ้งทอด หรือ เปาะเปี๊ยะห่อกุ้งทอด หรือ กุ้งหนำเลี๊ยบ

Deep fried prawns with cream salad (or) Shrimp spring rolls with plum sauce (or)

Stir fried minced shrimp with salted black olive

ผัดโหงวก๊วยใส่กระทงเผือก หรือ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงใส่กระทงเผือก

Chicken with five fruits (or) Fried chicken with Cashew nuts

ปลากระพงราดพริกมะนาว หรือ ปลาจีนนึ่งบ๊วย หรือ ปลาเก๋าสามรส

Steamed snapper with Thai herb spicy sauce  (or) Steamed Chinese fish with soya sauce (or) 

Steamed Mango fish with Fried Garoupa with sweet and sour sauce

ผัดหมี่ฮ่องกง หรือ โกยซีหมี่ หรือ ข้าวผัดรวมมิตร

Stir fried Hong Kong with vermicelli and mixed vegetables 

(or) Crispy Noodles in Thick Gravy (or) Mixed Fried rice

ไก่ไทยตุ๋นเยื่อไผ่ หรือ เป็ดตุ๋นมะนาวดอง

Braised Thai chicken and Bamboo piths with Chinese herbs (or) 

Double boiled duck in pickle lime soup

โอวหนี่แปะก๊วย หรือ แปะก๊วยนมสด หรือ แปะก๊วยมะพร้าว หรือ ลำใยลอยแก้ว

Taro paste with gingko nut and Chinese jujube (or) 

Ginkgo nut with coconut milk and syrup (or) Longan in syrup

GOLD

The above mentioned menu cannot be exchanged to cash for each or other items
All prices are inclusive of 10% service charge and 7% applicable government tax.

11,000 THB



CHINESE SET MENU

ข้าวเกรียบ

Shrimp Chips

ออร์เดิร์ฟร้อน-เย็น (ขนมจีบ แฮม เปาะเปี๊ยะห่อกุ้งทอด เห็ดน้ำแดง)

Four Kinds of Hot and Cold Hors D’Oeuvres

หูฉลามเนื้อปู

Shark’s fin soup and black mushroom with Crab meat

เป็ดกีต้าร์ หรือ เป็ดปักกิ่ง หรือ เนื้อเป็ดทอดกระเทียม หรือ เนื้อเป็ดผัดพริกไทยดำ  

 Roast Guitar duck (or) Roast Peking duck with garlic (or)

Spicy Minced Aromatic Duck with garlic (or) Fired duck with black pepper

สลัดกุ้งทอด หรือ กุ้งหนำเลี๊ยบ หรือ กุ้งนึ่งซีอิ๊วญี่ปุ่น

Deep fried prawns with cream salad (or) Stir fried minced shrimp with salted black olive sauce

(or) Steamed shrimp with Japanese soya sauce

เป๋าฮื้อคะน้าจีน หรือ เป๋าฮื้อขาห่าน

Stir Abalone with Chinese Kale (or) Stir Abalone with Goose

ปลากระพงราดพริกมะนาว หรือ ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว

Steamed Seabass with lemon and chilli sauce (or) Steamed Garoupa with soya sauce

ข้าวห่อใบบัว หรือ หมี่อบหมูแดง หรือ ผัดหมี่ฮ่องกง

Baked rice with mixed meat in lotus leaf (or) Baked noodle with red pork (or)

Stir fried Hong Kong with Vermicelli and mixed vegetables  

สามเซียนตุ๋น (คากิ กระเพาะหมู เป็ด ผักจีน) หรือ เอ็นหมูเยื่อไผ่

3 Kinds boiled of entrails with Chinese vegetables (or) 

Braised entrails and bamboo piths with Chinese herbs

โอวหนี่แปะก๊วย หรือ สี่สีร้อน/เย็น หรือ บัวลอยน้ำขิง

Taro paste with gingko nut and Chinese jujube (or)

Assorted Chinese Desserts in hot/cold syrup (or) Black sesame dumpling in ginger juice

PLATINUM

The above mentioned menu cannot be exchanged to cash for each or other items
All prices are inclusive of 10% service charge and 7% applicable government tax.

12,000 THB



CHINESE SET MENU

ข้าวเกรียบ

Shrimp Chips

ออร์เดิร์ฟร้อน-เย็น (ขนมจีบ กระเพาะปลาผัดแห้ง ผัดแปะก๊วยใส่เม็ดมะม่วง เห็ดน้ำแดง)

Four Kinds of Hot and Cold Hors D’Oeuvres

หูฉลามเนื้อปู

Shark’s fin soup and black mushroom with Crab meat

หมูหัน หรือ หมูฮ่องกง 

Barbecued suckling pork (or) Barbecued Hong Kong pork

สลัดกุ้งทอด หรือ กุ้งหนำเลี๊ยบ 

Deep Fried Prawns with cream salad (or) Stir fried minced shrimp with salted black olive

เป๋าฮื้อคะน้าจีน หรือ เป๋าฮื้อขาห่าน

Abalone with Chinese Kale (or) Abalone with Goose

ปลากระบอกจีนแช่เย็น/นึ่งซีอิ๊ว หรือ ปลาแซลมอนนึ่งซีอิ๊ว

Steamed fish freeze/soya sauce (or) Steamed Salmon with soya sauce 

ข้าวห่อใบบัว หรือ หมี่อบหมูแดง หรือ ผัดหมี่ฮ่องกง

Baked rice with mixed meat in Lotus leaf (or) Baked noodle with red pork (or)

Stir fried Hong Kong with vermicelli and mixed vegetables 

กระเพาะหมูตุ๋น หรือ เอ็นหมูตุ๋น

3 Kinds boiled of entrails with Chinese vegetables (or) Steamed Pork

โอวหนี่แปะก๊วย หรือ สี่สีร้อน/เย็น หรือ บัวลอยน้ำขิง

Taro paste with gingko nut and Chinese jujube (or)

Assorted Chinese Desserts in hot/cold syrup (or) Black sesame dumpling in ginger

SUPREME

The above mentioned menu cannot be exchanged to cash for each or other items
All prices are inclusive of 10% service charge and 7% applicable government tax.

13,000 THB


