
บริการจัดอาหารชุด / อาหารกล�อง / อาหารว�าง งานสัมมนา พิธีการต�าง ๆ
โทรสั่ง:  02-4376472, 02-437-7926; โทรสาร: 02-437-3198

ขนมจีบกระเทียม
大蒜饺子

Minced pork and dried shrimp dumplings
topped w/ garlic oil

40.-

ขาไก�นึ่งมะนาวดอง 
柠檬蒸凤爪

Braised chicken feet preserved lemon
& garlic(little bit spicy)

40.-

ก�วยเตี๋ยวหลอดหมูทรงเครื่อง
豬肉粉皮

BBQ pork, mushroom,
bamboo shoot wrapped

in rice noodle in light soy sauce

40.-

เผือกทอด 
炸芋头

Deep Fried Taro Dumpling

45.-

ซี่โครงหมูพริกเผา  
蒸排骨，辣椒

Pork spareribs with in spicy garlic sauce
(little bit spicy)

40.-

เกี้ยวกุ�งทอดกรอบ
錦魯雲吞

Deep Fried Shrimp Wontons

45.-

ไข�เค็มซุปข�าวโพด
盐渍玉米汤

Salted egg yolks in corn gravy

40.-

ขนมจีบหมู
燒賣

Pork Dumplings

40.-

ฮะเก�า (Har Gow)
虾饺

Shrimp Dumplings
(Rice-flour wrapper)

40.-

โกยซีหมี่
雞絲炒麵

Crispy Noodle in thick gravy with Chicken 

80.-

ราดหน�าหมูไข�เห็ดสด (หวาดต�าน)
滑旦肉片河 

 Wad Tan Noodles

80.-

อี๊หมี่ แฮม+ปู (แฉะ/แห�ง)
火腿蚧肉伊麵
Stir Fried Grill Egg Noodles

Crab Meat and Ham 

80.-

ราดหน�าปลาพริกหยวกเต�าซี่
豉椒魚片河

Fried Seabass Noodles in Thick Gravy

80.-

เกี๊ยวนํ้ากุ�ง
虾皇雲吞
Shrimp Wonton

80.-

ข�าวผัดหยังจิว
香港炒飯

Yang Chew Fried Rice

70.-

เส�นหมี่ผัดแคระ
客家炒米

Stir-fried rice noodles with Shredded Poultry,
Pickled Cabbage

70.-

ลูกชิ้นกุ�งผักโสภณ
芥菜虾丸

Deep fried shrimp balls
and mustard greens in gravy.

150.-



ราคานี้รวม   VAT7%   แล�ว สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม�ต�องแจ�งล�วงหน�า This price is include VAT7% and subject to be changed without prior notice

เกี้ยวกรอบเปรี้ยวหวาน
酸甜錦魯

Deep fried wontons with stir-fried vegetables
in sweet and sour sauce

150.-

ข�าวอบทะเล
排骨豉汁会飯
Steamed rice top with squid,

shrimp, fish and sauce.

70.-

ข�าวผัดหนําเลี๊ยบ
豬肉黑橄欖炒飯。

Chinese Black Olive Fried Rice

70.-

ข�าวราดหน�าไก� กวางตุ�ง
腊腸雞飯

Rice topping with chicken,
Chinese sausage

and mushroom in brown gravy.

70.-

บะหมี่แห�งปลาสด+ลูกชิ้นกุ�ง
虾丸麵

Egg-noodle Fish meat
and shrimp ball

80.-

บะหมี่ผัดฮกเกี๊ยน
福建炒麵

Fried egg noodles with chicken
and shrimp,bean sprout and egg 

80.-

ข�าวผัดฮ�องกง
虾蚧炒飯

 Fried Rice with BBQ Pork,
Chinese Sausage, Chinese Mushroom

& Dice Carrot.  

70.-

ข�าวผัดไข�ราดหน�ากุ�งเห็ดสด
虾蚧肉片会飯

Fried Rice with egg topped with shrimp
and mushroom in brown gravy.

70.-

ทอดมันกุ�ง 5 ชิ้น
炸虾

Minced fried shrimp cake served with sweet
and sour sauce 

150.-

กุ�งอบเกลือ
塩焗虾

Deep fried Shrimp with salt

150.-

ผักสี่สหาย
四宝蔬

Stir- fried Shiitake mushroom,
lettuce, baby corn and Kale in gravy

100.-

คะน�าฮ�องกงนํ้ามันหอย
蠔油香港芥菜

Stir fried Hongkong kale in oyster sauce

90.-

ผัดโหงวก�วย
炒五果

Stir-fried poultry,
dried red Jujube and Mixed nuts

180.-

ก�วยเตี๊ยวหลอดหมูแดง
豬肉春卷

BBQ Pork wrapped by rice
noodle in light soy sauce

80.-

เนื้อปลาผัดเปรี้ยวหวาน
酸甜魚球

Deep fried Snapper fish
in sweet and sour gravy

150.-

ปลากระพงนึ่งซีอิ้ว
豉油王蒸魚

Steamed Whole Grouper with Soy Sauce

350.-

เนื้อปลากระพงต�มบ�วย
酸梅左魲

Snapper fish in salted plum soup

130.-

เป�าฮือเจี๋ยนเห็ดหอมยอดผัก
鮑魚煎菜遠

Abalone with Shitakes Mushroom & Kale

900.-
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