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ALL-YOU-CAN-EAT
DIM SUM & FAVOURITES

THB888++

Lunch : Monday - Friday  มื้อกลางวัน: วันจันทร - ศุกร

All-You-Can-Eat menu has a time limit of 1.45 hours. ระยะเวลาในการรับประทาน 1 ชั่วโมง 45 นาที
Please inform our sta� of any food allergies or dietary restrictions. หากมีขอจำกัดหรือแพอาหาร กรุณาแจงพนักงานของเรา

COLD STARTER & BBQ I 凉菜 & 烧烤 I เมนููออรเดิิรฟเย็็นและบารบีีคิิว

01 I Marinated jellyfish with sesame แมงกะพรุนน้ำมันงา

02 I Drunken chicken  醉子鸡  ไกแชเหลา

03 I BBQ pork with honey sauce  蜜汁烤猪肉  หมููแดงอบน้ำผึ้ง

04 I Loong Foong roasted duck  龙凤烤鸭  เป็ดยางหลงฟง

05 I Crispy pork belly  脆皮猪肉  หมููกรอบ

SOUP I  汤 I เมนููซุป

06 I Fish maw soup, chicken & mushroom  蘑菇肌肉鱼肚汤  ซุุปกระเพาะปลาน้ำแดง

07 I Szechuan seafood soup  川味海鲜汤  ซุุปเสฉวนทะเลใต

08 I Chicken & shrimp wonton soup  馄饨龙凤  ซุปเกี๊ยวน้ำหลงฟง

FRIED DIM SUM  I 炸点心 I เมนูติ่มซำทอด

09 I Crispy taro puffs  油炸芋头  เผือกทอด

10 I Crispy  shrimp  & mango spring roll  芒果春卷  ปอเปยะมะมวงใยไหม

11 I Deep-fried shrimp ball  炸虾球  ลูกชิ้นกุงทอด

12 I Hum sui gok, deep-fried sticky rice stuffed with chicken 咸水角  ห่ำสุยกอ

13 I Pan-fried turnip cake  萝卜糕  ขนมผักกาด

14 I Deep-fried bean curd roll with shrimps  炸脆腐竹包虾仁  ฟองเตาหูหอกุงทอด

15 I Deep-fried sticky rice dumplings with egg yolk custard  ขาวเหนียวงาทอดไสลาวา
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STEAMED DIM SUM & BUN  I 蒸点心 & 包子 I เมนูติ่มซำนึ่ง

16 I Steamed prawn dumplings with abalone sauce  ฮะเกาเปาฮื้อ

17 I Shrimp & mushroom, truffle dumpling  ถุงทองทรัฟเฟล  
18 I Shrimp shumai  虾肉烧卖  ขนมจีบกุง 

19 I Pork shumai, caviar  鱼子酱猪肉烧卖  ขนมจีบหมูหนาคาเวียร
20 I Curry crab legs  咖喱蟹腿  กรรเชียงปูนึ่งซอสผงกะหรี่

21 I BBQ red pork bun  ซาลาเปาหมูแดง
22 I Steamed creamy bun  流沙包  ซาลาเปาไสครีม

23 I Braised chicken feet, Szechuan sauce  川味炖鸡脚  ขาไกนึ่งซอสเสฉวน
24 I Salted egg yolk custard bamboo  竹炭奶香流沙飽  ซาลาเปาชาโคลไสลาวาไขเค็ม

25 I Shrimp dumpling, bird's nest, salmon roe 燕窝, 三文鱼 鱼子  ฮะเกากุงนึ่งรังนกไขแซลมอน

FRESH FROM THE WOK I 炒菜 I เมนููจานรอน

26 I Baby bok choy with oyster sauce  蚝油炒油菜  ผักกาดฮองกงราดน้ำมันหอย
27 I Wok-fried Chinese spinach with garlic  大蒜炒菠菜  ผักปวยเลงผัดกระเทียม

28 I Ice berg with oyster sauce  鸭肉打卤面  ผักกาดแกวราดน้ำมันหอย
29 I Stir-fried sweet & sour pork  糖醋猪肉  หมูผัดเปรี้ยวหวาน

30 I Stir-fried fish with salted soybean  เนื้อปลาผัดเตาเจี้ยว

31 I Stir-fried fish maw  炒鱼肚  กระเพาะปลาผัดแหง
32 I Crispy shrimp salad  炸虾沙拉  กุงทอดครีมสลัด

RICE & NOODLES  I 米饭 &  面条 I เมนููขาวและบะหมี่

33 I "Yang Chow" fried rice  扬州炒饭  ขาวผัดหยางโจว
34 I Fried rice noodles with duck  กวยเตี๋ยวราดหนาเปด

35 I Steamed rice  白飯  ขาวสวย

DESSERTS  I  甜点  I  เมนููของหวาน

36 I Mango pudding  冷冻芒果布丁  พุดดิ้งมะมวง
37 I Lemongrass jelly, aloe vera  冷冻柠檬草果冻鱼芦荟柠檬汁  เยลลี่ตะไครวานหางจระเข

38 I Durian ice cream  榴莲冰淇淋   ไอศกรีมทุเรียน
39 I Rice flour dumpling, ginger syrup  姜糖汤圆  บัวลอยน้ำขิง


