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CHINESE WEDDING SET MENU 1A 
THB 18,500 net per table of 10 persons

 Conjugal bliss platter 
(Jellyfish, shrimp roll, BBQ pork,   
Sweet & Sour deep fried bean curd)

	 แมงกะพรนุ	กุง้หอ่แป้ง	บารบ์คีวิหมแูดง	 
	และฟองเตา้หูเ้ปรีย้วหวาน

 Braised fresh fish maw soup with dried scallop 
shredded abalone and bamboo pith

	 ซปุกระเพาะปลาสด	กงัป๋วย	เป๋าฮือ้เสน้	และเยือ่ไผ่

 Deep fried prawn with mango in  
mayonnaise and wasasi dressing

	 กุง้ทอดสองรส	มะมว่งวาซาบมิายองเนส

 Roasted Peking duck
	 เป็ดปักกิง่

 Braised shitake , eryngi mushroom and 
limpets with seasonal vegetable

	 เห็ดหอมหอยมกุและเห็ดออรนิจนิ�้าแดง

 Steamed seabass with garlic in soya sauce
	 ปลากระพงนึง่กระเทยีม

 Hokkian Fried Rice
	 ขา้วผัดฮกเกีย้น	(เป็ดยา่ง	กุง้	หน่อไม	้แครอท	คะนา้)

 Sweeten soup with gingko nut, lotus seed, 
and dried longan

	 เตา้ทงึ	(แปะกว๊ย	เม็ดบวั	และ	ล�าไยอบแหง้	ในน�้าเชือ่ม)

CHINESE WEDDING SET MENU 1B 
THB 18,500 net per table of 10 persons

 Conjugal bliss platter  
(Jellyfish, crispy mushroom, deep fried chicken 
dumpling, cucumber baby octopus)

	 แมงกะพรนุ	เห็ดทอดกรอบ	ไกจ่อ๊	 
และแตงกวาหนวดปลาหมกึ

 Braised dried scallops soup with crab meat  
and bamboo pith

	 ซปุเนือ้ปเูยือ่ไผแ่ละกงัป๋วย

 Deed fried prawns bread crumb,  
Black vinegar sauce pork rib

	 กุง้ชบุเกล็ดขนมปังทอดและซีโ่ครงหมจูิ๊กโฉ่ว

 Roasted Peking duck
	 เป็ดปักกิง่

 Braised shitake , sea asparagus and bean curd 
roll with seasonal vegetable

	 เห็ดหอมและหน่อไมท้ะเลตุน๋	ฟองเตา้หู	้และผักตามฤดกูาล

 Steamed seabass in chili and lime sauce 
	 ปลากระพงนึง่มะนาว

 Braised E-mee noodle with minced pork, 
cabbage and sprout 

	 อหิมีห่มสูบั	กะหล�า่ปล	ีถัว่งอก

 Yam paste with gingko nuts in pandan syrup
	 โอวหนีแ่ปะกว๊ยเม็ดบวั
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CHINESE WEDDING SET MENU

CHINESE WEDDING SET MENU 2A 
THB 19,500 net per table of 10 persons

 Blessing platter 
(Drunken chicken, smoked duck, crispy 
mushroom, jellyfish)

	 ไกแ่ชเ่หลา้	เป็ดรมควนั	เห็ดทอดกรอบ	และแมงกะพรนุ

 Braised fresh fish maw soup with dried 
scallop and crab meat 

	 ซปุกระเพาะปลาสดกงัป๋วยและเนือ้ป	ู

 Wok- fried prawn with lotus root  
and fungus in Chilli sauce

	 กุง้	ผัด	รากบวัหหูนู	ซอสพรกิ	

 Roasted Peking duck
	 เป็ดปักกิง่

 Braised abalone, eryngi mushrooms  
and bean curd roll with seasonal vegetable

	 เป๋าฮือ้น�้าแดง	เห็ดออรนิจ	ิฟองเตา้หูม้ว้น	 
และผักตามฤดกูาล

 Steamed grouper in szechuan sauce 
	 ปลาเกา๋พรกิเสฉวน

 Fried noodle with BBQ pork and bean sprout
	 บะหมีห่มแูดง

 Peach pudding with Lynchee and Pomelo
	 พดุดิง้ลกูพชี	ลนิจี	่สม้โอ

CHINESE WEDDING SET MENU 2B 
THB 19,500 net per table of 10 persons

  Blessing platter  
 (Sweet & Sour pork, drunken chicken,  

Crispy mushroom, jellyfish)  
	 หมลูกูเตา๋เปรีย้วหวาน	ไกแ่ชเ่หลา้	เห็ดทอดกรอบ 
และแมงกระพรนุ

 Braised fresh fish maw soup with  
dried scallop and shredded winter melon

	 ซปุกระเพาะปลาสดกงัป๋วย	ฟักเสน้

 Wok- fried prawn and pacific clam in  
X.O. sauce

	 กุง้	กบั	หอยมกุ	ถัว่แมคคาเดเมยีซอสเอก๊ซโ์อ

 Roasted Peking duck  
	 เป็ดปักกิง่

 Braised abalone, bean curd skin roll and 
shitake mushrooms in oyster sauce  

	 เป๋าฮือ้	และ	ฟองเตา้หูม้ว้น	เห็ดหอมน�้ามนัหอย	

 Steamed grouper with garlic and pickled 
radish in soya sauce. 

	 ปลาเกา๋นึง่กระเทยีมไชโป๊ว

 Fried Rice with BBQ pork, chicken  
and salted egg yolk

	 ขา้วผัดไก	่หมแูดง	ไขเ่ค็ม

 Black sesame dumpling ,  
dried longan and lotus seed in jujube syrup   
บวัลอยงาด�า	เม็ดบวั	ล�าไยอบแหง้	น�้าพทุรา
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CHINESE WEDDING SET MENU 3A 
THB 20,500 net per table of 10 persons

 Combination platter  
 (BBQ Pork, Jelly Fish, deep fried chicken 

dumpling, crispy eggplant)
	 หมแูดง	แมงกระพรนุ	ไกจ่อ๊	มะเขอืมว่งทอด

 Braised bird’s nest  
with dried scallop and seafood

	 ซปุรังนกกงัป๋วยซฟีู๊ ด

 Roasted Peking duck 
	 เป็ดปักกิง่ 

 Wok fried Prawn & scallop  
with spicy black bean sauce

	 กุง้หอยเชลลผั์ดซอสเผ็ดเตา้ซี	่

 Braised fish maw, abalone  
and shitake mushroom with seasonal vegetable 
กระเพาะปลา	เป๋าฮือ้เห็ดหอมน�้าแดง

 Steamed sand goby  
with roasted garlic in soya sauce

	 ปลาบูน่ึง่ซอีี๊ วกระเทยีมเจยีว

 Eight treasures fried rice in lotus leaf  
	 ขา้วผัดหอ่ใบบวั

 Chilled sago Mango  
with mandarin Orange and Strawberry  
สาคมูะมว่ง	สม้	สตรอเบอรี	่

CHINESE WEDDING SET MENU 3B 
THB 20,500 net per table of 10 persons

 Combination platter 
 (Drunken chicken, jelly fish,  baby octopus, 

crispy mushroom with mayonnaise) 
 ไกแ่ชเ่หลา้	แมงกระพรนุ	หนวดปลาหมกึ	 
เห็ดหอมทอดราดซอสมายองเนส	

 Braised bird’s nest with dried scallop, 
bamboo pith and winter melon 

	 ซปุรังนกกงัป๋วยเยือ่ไผฟั่กเสน้

 Roasted Peking duck 
	 เป็ดปักกิง่

 Wok-fried scallop and Pacific clam  
with garlic chili sauce 

	 ผัดหอยเชลล	์หอยมกุ	ซอสกระเทยีม

 Braised abalone , Sea asparagus and   
Eryngii mushroom with seasonal sauce

	 ป๋าฮือ้	หอยหน่อไม	้และเห็ดออรนิจ	ิ

 Steamed Snow fish fillet  
with glass noodle and pickled radish 

	 ปลาหมิะนึง่ซอี ิ๊ว	ไชโป๊ววุน้เสน้	

 Braised E-Mee with Crab meat 
	 อหิมีเ่นือ้ป	ู

 Sweeten Red Bean Cream with sesame 
dumpling, lotus seed and sago

	 สาคเูม็ดบวั	บวัลอยงาด�า	ในครมีถัว่แดง

CHINESE WEDDING SET MENU


