AUTHENTIC THAI FLAVOURS
LUNCH MENU AVAILABLE FROM 11:00 – 17:00 HRS. DAILY

SPICY SALADS ยำรสเด็ด

Crispy stomach ﬁsh with cashew nut

220

Shrimp and dried chilli paste

220

ยำสามกรอบ
กุงพลา

Raw shrimps in ﬁsh sauce
กุงแชน้ำปลา

220

Minced beef / chicken / pork

150 / 130

Grilled beef / pork / chicken

150 / 130

ลาบเนื้อ / ไก / หมู

ยำเนื้อยาง / ยำหมูยาง / ยำไกยาง

MAIN COURSES อาหารจานหลัก

Green curry with prawns / ﬁsh

185

แกงเขียวหวานกุง / ปลา

Green curry with beef / chicken
Prawn / ﬁsh curry Thai style

200

Beef curry Thai style

165

แพนงกุง / ปลา
แพนงเนื้อ

Red curry with bamboo shoot and chicken 110
แกงแดงหนอไมกับไก

Red curry soup with beef / chicken 120 / 110
แกงปาเนื้อ / ไก

Tom yum seafood

200

ตมยำทะเล

Tom yum ﬁsh / prawn / squid
ตมยำปลา / กุง / ปลาหมึก

175 / 165 / 155

Tom yum beef / pork / chicken
QUICK MEAL อาหารจานเดียว

Chicken / pork baikaprao fried rice

90

Stir-fried pork /chicken with
red curry paste over steamed rice

90

ขาวผัดกะเพราไก / หมู

ขาวราดผัดพริกแกงหมู / ไก

Stir-fried pork / chicken with garlic
over steamed rice
ขาวราดหมู / ไก กระเทียมพริกไทย

Crab fried rice
ขาวผัดปู

90
120

Prawn / cuttleﬁsh fried rice

95

Pork / chicken fried rice

80

Fried rice with chilli dips

115

Fried rice with prawn caviar

115

Fried rice with shrimp paste

115

Fried glass noodles with Thai style

110

Fried noodles with prawn Thai style

90

Fried noodles with seafood / prawn

120

ขาวผัดกุง / ปลาหมึก
ขาวผัดหมู / ไก

ขาวผัดน้ำพริกลงเรือ
ขาวคลุกมันกุง
ขาวคลุกกะป

วุนเสนผัดไทย

กวยเตี๋ยวผัดไทยกุง

กวยเตี๋ยวผัดขี้เมาทะเล / กุง

Fried noodles with pork / chicken
กวยเตี๋ยวผัดขี้เมาหมู / ไก

80

Fried dry noodles with seafood / prawn 120
กวยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วทะเล / กุง

Fried dry noodles with pork /chicken
กวยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหมู / ไก

80

Special noodles minced
with beef / prawn

100

Special noodles minced
with pork / chicken

90

กวยเตี๋ยวเนื้อสับ / กุงสับ
กวยเตี๋ยวหมูสับ / ไกสับ

120

Fried noodles with crab / prawn / squid

110

กวยเตี๋ยวราดหนาปู / กุง / ปลาหมึก

Fried noodles with pork / chicken
กวยเตี๋ยวราดหนาหมู / ไก

ตมยำเนื้อ / หมู / ไก

135 / 120

Fried chicken with cashew nut

185

Beef with baikaprao / chicken

140 / 120

ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต

เนื้อผัดใบกะเพรา / ไกผัดใบกะเพรา

Sweet sour sauce pork / chicken

130

Fried beef with oyster sauce

145

เปรี้ยวหวานหมู / ไก
เนื้อน้ำมันหอย

Stir-fried crab meat with curry powder sauce 250
เนื้อปูผัดผงกะหรี่

Fried ﬁsh with chilli sauce

220

Fried plakapong with chilli

220

Fried ﬁsh with garlic

230

Chinese spring rolls

110

Stir-fried glass noodles with egg

80

ปลาราดพริก

ปลากะพงผัดพริก

ปลาทอดกระเทียมพริกไทย
เปาะเปยะทอด
วุนเสนผัดไข

VEGETARIAN FOOD อาหารเจ

Phad Thai with vegetables

80

Phad Thai with fried crispy wantons
and vegetables

80

Stir-fried noodles with vegetables and chilli

80

Singapore fried rice with vegetables

80

Thai fried rice with vegetables

80

Fried rice with mixed vegetables, chilli
and basil leaves

80

Stir-fried tofu with black pepper sauce

110

Stir-fried vegetables and bean sprout
with cashew nuts

160

ผัดไทยเจ

เกี๊ยวกรอบผัดไทยเจ
กวยเตี๋ยวขี้เมาเจ

ขาวผัดสิงคโปรเจ
ขาวผัดเจ

ขาวผัดกะเพราเจ

เตาหูผัดพริกไทยดำ

ผัดเม็ดมะมวงกับเกี่ยมฉายใสถั่วงอก

Spicy glass noodles with mixed vegetables 130
ยำวุนเสนเจ

Fried noodles with seafood
กวยเตี๋ยวราดหนาทะเล

120 / 110

แกงเขียวหวานเนื้อ / ไก

70

Spicy mixed vegetables salad

110

Tom yum soup mixed vegetables

100

ลาบเจ

ตมยำเจ

Green curry with mixed vegetables

90

Red curry soup with bamboo shoot

90

แกงเขียวหวานเจ

แกงแดงเจใสหนอไม

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% applicable government tax

