
 

The above rates are inclusive of 10% service charge and applicable government tax. 

  
9 Soi Tonson Ploenchit Road Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel: 66 2658 7979     Fax: 66 2658 7999     www.blistonresidence.com 

 
• CHINESE SET MENU 2020 (13,000 THB) • 

 
   MENU A1  
 

 

   MENU B1 
 

 

            MENU C1 
 

 

1 
4 Kinds of hors d’oeuvre   

ออเดรฟิ 4 อยา่ง 
1 

4 Kinds of hors d’oeuvre   

ออเดรฟิ 4 อยา่ง 
1 

4 Kinds of hors d’oeuvre   

ออเดรฟิ 4 อยา่ง 

2 
Shark’s fin soup with crab meat  

หฉูลามน ้าแดงเนือ้ป ู
2 

Braised fish maw in red gravy 

กระเพาะปลาน ้าแดงเนือ้ปกูอ้น 
2 

Shark’s fin soup with crab meat 

หฉูลามน ้าแดงเนือ้ป ู

3 
Peking duck  

เป็ดปักกิง่ 
3 

Peking duck  

เป็ดปักกิง่ 
3 

Roasted BBQ duck 

เป็ดยา่ง 

4 
Stir-fried duck with black pepper  

เนือ้เป็ดผัดพรกิไทยด า 
4 

Deep-fried duck with garlic 

เนือ้เป็ดทอดกระเทยีมพรกิไทย 
4 

Fried tofu with chili and salt  

เตา้หูผ้ัดพรกิเกลอื 

5 
Deep fried shrimp cakes  

ทอดมันกุง้ 
5 

Crispy shrimp salad  

กุง้ทอดครมีสลัด 
5 

Crispy prawn rolls 

แฮกึน้ทอด 

6 
Fried 5 fruits  

ผัดโหงวกว๊ย 
6 

Tofu with gravy sauce  

เตา้หูท้รงเครือ่ง 
6 

Fried vegetables in oyster sauce 

ผักสีส่หายน ้าแดง 

7 
Steamed sea bass with soya sauce  

ปลากะพงนึง่ซอี ิ๊ว 
7 

Deep fried sea bass with chili sauce 

ปลากะพงทอดราดพรกิไทย 
7 

Steamed sea bass with lemon 

ปลากะพงนึง่พรกิมะนาว 

8 
Hong Kong stir fried noodles  

บะหมีฮ่อ่งกง 
8 

Fried rice wrapped in lotus leaf 

ขา้วหอ่ใบบัว 
8 

Shrimp fried rice 

ขา้วผัดกุง้ 

9 
Braised mushroom chicken soup  

ไกบ่า้นตุน๋เห็ดหอม 
9 

Braised mushroom pork rib soup 

ซีโ่ครงหมตูุน๋เห็ดหอม 
9 

Seafood spicy soup  

ตม้ย าทะเล 

10 
Black sesame dumpling in ginger tea  

บัวลอยน ้าขงิ 
10 

Ginkgo nut with milk 

แป๊ะกว๊ยนมสด 
10 

Sticky rice with taro and ginkgo 

โอวหนีแ่ปะกว๊ย 

 
4 kinds of Hors d’Oeuvre   

Red wine sausage/ Marinated jelly fish with sesame sauce / Spicy jelly fish salad with lime daessing / Pork with lime 

garlic and chili sauce / Steamed seaweed with shrimp roll / Red wine roasted duck / Chicken with soya sauce / 

Drunken chicken / Dumpling 

 

ออรเ์ดรฟิ เลอืกได ้4 อยา่ง 

ไสก้รอกเหลา้แดง – แมงกะพรนุน ้ามันงา – แมงกะพรนุย าไทย – เปาะเป๊ียะทอด – หมมูะนาว – สาหรา่ยหอ่กุง้ - เนือ้เป็ดเหลา้แดง 

– ไกต่ม้ซอี ิว้ – ไกแ่ชเ่หลา้ – ขนมจบี 

 
 
 
 
 



 

The above rates are inclusive of 10% service charge and applicable government tax. 

  
9 Soi Tonson Ploenchit Road Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel: 66 2658 7979     Fax: 66 2658 7999     www.blistonresidence.com 

 

• CHINESE SET MENU 2020 (15,000 THB) • 
 

   MENU A2 
 

 

   MENU B2 
 

 

            MENU C2 
 

 

1 
4 Kinds of hors d’oeuvre   

ออเดรฟิ 4 อยา่ง 
1 

4 Kinds of hors d’oeuvre   

ออเดรฟิ 4 อยา่ง 
1 

4 Kinds of hors d’oeuvre   

ออเดรฟิ 4 อยา่ง 

2 
Braised fish maw in red gravy 

กระเพาะปลาน ้าแดงเนือ้ป ู
2 

Shark’s fin soup with crab meat  

หฉูลามน ้าแดงเนือ้ป ู
2 

Shark’s fin soup with crab meat 

หฉูลามน ้าแดงเนือ้ป ู

3 
Barbecued suckling pig  

หมหูันหนังกรอบ 
3 

Peking duck  

เป็ดปักกิง่ 
3 

Peking duck  

เป็ดปักกิง่ 

4 
Fried sliced pork with garlic  

เนือ้หมทูอดกระเทยีม 
4 

Stir-fried duck with black pepper 

เนือ้เป็ดผัดพรกิไทยด า 
4 

Stir-fried duck wrapped in lettuce 

เนือ้เป็ดท าเมีย่ง 

5 
Crispy fried salad  

กุง้ทอดครมีสลัด 
5 

Deep cripy prawn rolls 

แฮกึน้ทอด 
5 

Deep fried shrimp cakes 

ทอดมันกุง้ 

6 
Fried 5 fruits  

ผัดโหงวกว๊ย 
6 

Fried vegetables with abalone in 
Oyster sauce  

ผัดผักสีส่หายราดเป๋าฮือ้ 

6 
Fried 5 fruits  

ผัดโหงวกว๊ย 

7 
Deep fried tofu with gravy sauce 

เตา้หูท้อดทรงเครือ่ง 
7 

Pork rib with red sauce  

ซีโ่ครงหมเูหลา้แดง 
7 

Chinese kale with oyster sauce 

 คะนา้ฮอ่งกงเจีย๋น 

8 
Steamed grouper with soya sauce  

ปลาเกา๋นึง่ซอี ิว้ 
8 

Steamed grouper with lemon  

ปลาเกา๋นึง่พรกิมะนาว 
8 

Steamed grouper in soya sauce 

ปลาเกา๋นึง่ซอี ิว้ 

9 

Stir fried noodles with seafood gravy 

sauce 

กว๋ยเตีย๋วราดหนา้ทะเล 

9 
Hong Kong stir fried noodles  

บะหมีฮ่อ่งกงผัด 
9 

Meat fried rice 

ขา้วผัดป ู

10 
Prawn spicy soup  

ตม้ย ากุง้ 
10 

Steamed rice with taro  

ขา้วอบเผอืก 
10 

Chicken spicy soup 

ตม้ย าไกบ่า้น 

11 
Braised mushroom chicken soup  

ไกตุ่น๋เห็ดหอม 
11 

Bamboo fungus soup  

ซปุเยือ่ไผ ่
11 

Baked goose leg with egg noodles 

บะหมีข่าหา่นอบหมอ้ดนิ 

12 
Sticky rice with taro and ginkgo  

โอวหนีแ่ปะกว้ย 
12 

Black sesame dumpling in ginger tea 

บัวลอยน ้าขงิ 
12 

Ginkgo nut with milk  

แปะกว๊ยนมสด 

 
4 kinds of Hors d’Oeuvre   

Red wine sausage/ Marinated jelly fish with sesame sauce / Spicy jelly fish salad with lime daessing / Pork with lime 

garlic and chili sauce / Steamed seaweed with shrimp roll / Red wine roasted duck / Chicken with soya sauce / Drunken 

chicken / Dumpling 

 

ออรเ์ดรฟิ เลอืกได ้4 อยา่ง 

ไสก้รอกเหลา้แดง – แมงกะพรนุน ้ามันงา – แมงกะพรนุย าไทย – เปาะเป๊ียะทอด – หมมูะนาว – สาหรา่ยหอ่กุง้ - เนือ้เป็ดเหลา้แดง 

– ไกต่ม้ซอี ิว้ – ไกแ่ชเ่หลา้ – ขนมจบี 

 


