ร้านอาหาร

Set / มูลค่า

เมนูอาหาร
Set อาหารไทย
ต้มโคล้งปลากะพง
ไก่ผด
ั กาหยู
พร้อมข้าวหอมมะลิสาหรับสองท่าน

Set A1 - 1,000

หรือ
Set อาหารเวียดนาม (recommended set)
ข้าวเกรียบปากหม้อญวณสอดไส้หมูและกุ้ง
หมูคุโรบูตะย่างฮานอยและเส้นหมี่นึ่ง
พร้อมผักสดเธียนดอง และน้าจิ้มแครอทหัวไชเท้า
Set อาหารไทย
แกงเขียวหวานไก่
สันคอหมูย่าง
พร้อมข้าวหอมมะลิสาหรับสองท่าน

Set A2 - 1,000

หรือ
Set อาหารเวียดนาม
ไก่ย่างข้าวเหนียวทอด
มะเขือยาวผัดเต้าซี่
พร้อมผักสดเธียนดอง และน้าจิ้มแครอทหัวไชเท้า
พร้อมข้าวหอมมะลิสาหรับสองท่าน

บ้านดุสิต

Set อาหารไทย
หมูสะเต๊ะ
แกงเขียวหวานไก่
ปลากะพงทอดสามรส
พร้อมข้าวหอมมะลิสาหรับสองท่าน

Set B1 - 1,500

บัวลอยเบญจรงค์
หรือ Set อาหารเวียดนาม (recommended set)
กุ้ งพันอ้อยและเส้นหมี่นึ่ง และ ข้าวเกรียบปากหม้อหมูและกุ้ ง
เส้นหมี่หน้าหมูย่าง และ มะเขือยาวผัดเต้าซี่
พร้อมผักสดเธียนดอง และน้า จิ้มแครอทหัวไชเท้า
พร้อมข้าวหอมมะลิสาหรับสองท่าน
Set อาหารไทย
ปอเปี๊ยะบุศราคัม
แกงเผ็ดเป็ดอบ
สันคอหมูย่างน้า จิ้มแจ่ว
พร้อมข้าวหอมมะลิสาหรับสองท่าน

Set B2 - 1,500

บัวลอยเบญจรงค์
หรือ Set อาหารเวียดนาม
กุ้ งพันอ้อยและเส้นหมี่นึ่ง
ปอเปี๊ยะทอด และ ไก่ย่างข้าวเหนียวทอด
เห็ดรวมผัดกระเทียมและข้าวหอมมะลิ
พร้อมผักสดเธียนดอง และน้า จิ้มแครอทหัวไชเท้า

ไวน์ : Discolo Cinco de Copas 2019 (Organic Wine)

Bodegas Wine

Set B1 - 1,500

Potato Chips : San Nicasio (Extra Virgin Chips)
มันฝรั่งทอดกรอบ ทอดด้วยน้ามันมะกอกไม่มีไขมันทรานส์
ปรุงรสด้วยเกลือหิมาลายัน นาเข้าจากสเปน

Set A1 - 1,000
recommended set

ขนมปังหน้ากุ้ง
ขนมจีนน้ายาปู
เค้ก
นาโชผักโขม

Set A2 - 1,000

พาสต้าหอยเชลล์ครีมซอส
เค้ก
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

Coffee Bean by Dao
Set B1 - 1,500
recommended set

หมูมะนาว
เกี๊ยวน้ากุ้ง
ผัดบร๊อคโคลี่น้ามันหอย
เค้ก
แฮมชีสแซนด์วิชและมันฝรั่งทอด
ผักโขมอบชีส

Set B2 - 1,500

พาสต้าทะเขือเทศสไปซี่ซันดรายเห็ด
คุกกี้สไปรัล
เค้ก

ร้านอาหาร

Set / มูลค่า

เมนูอาหาร
เต้าหู้สเต็ก
แซลมอนโคโรเกะ

Set A1 - 1,000

สลัดปลาเงิน
ข้าวหน้าหมูผด
ั กระทะร้อน
น้าผึง้ มะนาว
ดังโงะสามสี / ซุปมิโซะ
ยาสาหร่ายสดไข่กุ้ง
ไก่ย่างซอสเทอริยากิ
ปลาซาบะย่างซอสเทอริยากิ

Set A2 - 1,000

หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วญี่ปน
ุ่
ข้าวญี่ปน
ุ่ x2
ชาเขียวต้นตารับ x2
ดังโงะสามสี / ซุปมิโซะ x2

HOSHI Japanese Restaurant

แซลมอนโคโรเกะ
สลัดเต้าหู้
ข้าวหน้าหมูแกงกะหรี่

Set B1 - 1,500

กุ้งเทมปุระโรล (8 ชิ้น)
หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วญี่ปน
ุ่
น้าผึง้ มะนาว
ดังโงะสามสี / ซุปมิโซะ
เต้าหู้ทอดซอสเทมปุระ
สลัดปลาเงิน
ปลาซาบะย่างซอสเทอริยากิ
ยาปูอัด

Set B2 - 1,500
recommended set

ไก่ย่างซอสเทอริยากิ
หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วญี่ปน
ุ่
ข้าวญี่ปน
ุ่ x2
น้าผึง้ มะนาว
ชาเขียวต้นตารับ
ดังโงะสามสี / ซุปมิโซะ x2
ต้มแซ่บหมูเด้ง

Set A1 - 1,000
recommended set

ไก่ผด
ั เม็ดมะม่วงหิมพานต์
กะหล่าปลีผด
ั น้าปลากุ้งแห้ง
ข้าวหอมมะลิ (2 ทื่)
น้าสมุนไพร (2 ขวด)
ต้มข่าไก่
มะเขือยาวผัดหมู

Set A2 - 1,000

ผัดยอดมะระ
ข้าวหอมมะลิ (2 ทื่)
น้าสมุนไพร (2 ขวด)
ลาบทอด

Nara

เนื้อผัดพริกไทยดา

Set B1 - 1,500

ต้มแซ่บหมูเด้ง
กะหล่าปลีผด
ั น้าปลากุ้งแห้ง
ข้าวหอมมะลิ (3 ทื่)
น้าสมุนไพร (3 ขวด)
ไก่ทอดสมุนไพร
ปลาหมึกผัดไข่เค็ม

Set B2 - 1,500

แกงจืดไข่น้า

recommended set

ผัดยอดมะระ
ข้าวหอมมะลิ (3 ทื่)
น้าสมุนไพร (3 ขวด

Set A1 - 1,000

Siam Kempinski Hotel
Bangkok

สลัดอลาตีสไตล์กรีก
พาสต้าทอนนาเรลลี่โบโลเนส
ซุปฟักทองสไตล์ฝรั่งเศส

Set B1 - 1,500

ปลากระพงย่างมะเขือม่วง
คาราเมลคัสตารด์ พุดดิงส
้ ไตลส์ เปนกับผลไม้สด

Set B2 - 1,500
recommended set

ซุปฟักทองสไตล์ฝรั่งเศส
หมูสันนอกคุโรบุตะ
คาราเมลคัสตารด์ พุดดิงส
้ ไตลส์ เปนกับผลไม้สด

ร้านอาหาร

Set / มูลค่า

เมนูอาหาร
1.Hiyashi Wakame , Tamago,Ginnan 1ที่
2.Salmon Yasai Don 1ที่

Set A1 - 1,000

3.Crunchy Roll 1ที่
4. Miso soup 1ที่
5.Japanese Melon 1ชิ้น
1.Chachu Tori Don 1ที่
2.Salmon Roll 1ที่

Set A2 - 1,000

3.Ebi Yakisoba 1ที่
4.Miso Soup 1ที่
5.Japanese Melon 1ชิ้น
1.Shirauo Salad 1/3ที่

Tenyuu Grand

2.Salmon Don 1ที่

Set B1 - 1,500

3.Akami Snow Roll 1ที่
4.Salmon Saikyo Sushi 5คา
5.Miso Soup 1ที่
6.Japanese Melon 1ชิ้น
1.Salom Teri/Shio Yaki 1ที่
2.Wagyu Foiegras Don 1ที่

Set B2 - 1,500
recommended set

3.Salmon Maki (6ชิ้น) 1ที่
4.Chawan 1ที่
5.Miso Soup 1ที่
6.Japanese Melon 1ชิ้น
เป็ดอบใบชาครึ่งตัว

Set A1 - 1,000
recommended set

ผักกาดขาวน้าแดงราดหมูแฮม
ซี่โครงหมูตุ๋นเยื่อไผ่
ข้าวหอมมะลิ 2 ที่
น้าเก๊กฮวย 2 ขวด
ไก่ซอสมะขาม
แกงส้มชะอมกุ้ง

Set A2 - 1,000

กะหล่าปลีผด
ั น้าปลา
ข้าวผัดหมูแดง
ข้าวหอมมะลิ 2 ที่

บ้านรับรอง

เป็ดอบใบชา 1 ตัว
คั่วกลิ้งหมูคุโรบูตะ

Set B1 - 1,500
recommended set

แกงเลียงกุ้งสด
เห็ดหอมผัดบล็อกโคลี่
ข้าวหอมมะลิ 2 ที่
น้าเก๊กฮวย 2 ขวด
ปลาช่อนสมุนไพรบ้านรับรอง
รวมมิตรทะเลผัดฉ่า

Set B2 - 1,500

ต้มยาไก่บ้าน
กะหล่าปลีผด
ั น้าปลา
ข้าวหอมมะลิ 2 ที่
น้าเก๊กฮวย 2 ขวด
ไก่เบตง
เต้าหู้คั่วพริกเกลือ

Set A1 - 1,000

เนื้อเป็ดต้มเกียมฉ่าย
หมี่ซั่วผัดหมูแดงพริกแห้ง
น้าเก๊กฮวย 1 ขวด
ไก่เบตง
เห็ดหอมตุ๋นเยื่อไผ่

Set A2 - 1,000

กะหล่าปลีผด
ั น้าปลา
โกยซีหมี่
น้าเก๊กฮวย 1 ขวด
Appetizer:แมงกะพรุนน้ามันงา
ไข่เยี่ยวม้าขิงดอง
ยอดเกี่ยมฉ่ายฮ่องกง

อัน อัน เหลา

Set B1 - 1,500

Mains:-

recommended set

ไก่เบตง
มะเขืออบปลาอินทรีย์เค็ม จ.ตราด
หมูอบฮ่องกง
หมี่ซั่วผัดหมูแดงพริกแห้ง
ซุปเยื้อไผ่เห็ดหอมสด
Appetizer:ยอดเกี่ยมฉ่ายฮ่องกง
ไข่เยี่ยวม้าขิงดอง
ยอดเกี่ยมฉ่ายฮ่องกง

Set B2 - 1,500

Mains:ไก่เบตง
เห็ดหอมตุ๋นเยื่อไผ่
เต้าหู้ทรงเครื่อง
ถั่วแขกผัดพริกเซี่ยงไฮ้
บะหมี่อัน อัน เหลา

