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SO asean ร �วมเป �นส �วนหน� �งในการสนับสนุนโครงการแม�ฟ �าหลวง ด�วยการใช �ภาชนะดอยตุง

SO asean cafe & restaurant 
invites you to enjoy the tempting delicacies of ASEAN cuisine

that we have selected just for you. Here you can spice up your day,
bring more flavors to life, and also savor new culinary experience.

 
With the inspiration to  bring you the signature dishes of various
ASEAN kitchens, we have sought out the finest well - known dishes

from around ASEAN countries to offer you familiar delectable flavors.
 

Our Passion is to make you fall in love with ASEAN cuisine.
We hope the taste, textures and dining adventure

will truly be magical for you here at SO asean cafe & restaurant.

SO asean cafe & restaurant เช �ญคุณลิ �มลองความละเอ ียดอ�อน
ของอาหารอาเซ �ยนที ่ เล ือกสรรมาให �ค ุณโดยเฉพาะ มาเต ิมส ีส ันและรสชาติใหม�ๆ

พร �อมเป �ดประสบการณ�ท ี ่แตกต�างก ันได �ท ี ่น � �
 

ด �วยแรงบันดาลใจในการนำเสนอ “จานเด ็ดแห�งอาเซ �ยน” เราจ �งรวบรวมอาหารอาเซ �ยน
ยอดน�ยมจากหลากหลายประเทศมาให �ค ุณอร �อยไปกับรสชาติในแบบที ่ค ุ �นเคย

 
เราเช � ่อว �าค ุณจะหลงร ักอาหารอาเซ �ยนเช �นเด ียวกับเรา ด �วยรสชาติ

และประสบการณ�การกินอ ันแสนอัศจรรย� ท ี ่ เราต ั ้งใจร ังสรรค�เพ ื ่อมอบให �ก ับค ุณ

SPICE UP
YOUR DAY

BRING MORE
FLAVORS TO
LIFE

Experiences the ASEAN culinary 
culture through the myriad of ASEAN 
dishes on offer. Come and savour new 
flavors and familiar amid modern and 
comfortable ASEAN setting. We hope 
to warmly welcome you soon and make 
you feel at home on this ASEAN 
culinary adventure.

 
เป�ดมุมมองใหม�ให�ช�ว�ตผ�านวัฒนธรรม
อาหารอาเซ�ยน ท่ีน่ีคุณจะค�นพบเมนู 
สุดโปรด ใหม�ๆ  ท่ีแตกต�างจากรสชาติ 
เดิมๆ ในบรรยากาศ ร�านท่ีชวนให�มาสัมผัส 
กล่ินอายแบบอาเซ�ยน สมัยใหม� ท่ีพร�อม 
ต�อนรับทุกคนอย�างอบอุ�นและเป�นกันเอง 

Full-flavored, robust and uniquely 
aromatic from various fresh herbs
and local spices, ASEAN dishes are a 
true gem to be discovered. You are sure 
to enjoy the renowned yet satisfying 
flavors of the ASEAN cuisine. Let us 
transform your ordinary meals into 
extraordinary experience.

เติมสีสันให�ม้ือของคุณด�วยเสน�ห�อาหาร
อาเซ�ยนท่ีครบรสและถึงใจด�วยเคร�อ่งเทศ
และสมุนไพรนานาชนิด ชวนให�คุณหลงใหล 
ไปกับรสชาติจัดจ�านและกล่ินหอมท่ีเป�น 
เอกลักษณ� เปล่ียนม้ืออาหารธรรมดา 
ของคุณให�พิเศษย่ิงข�น้และเต็มไปด�วย 
ความมีช�ว�ตช�วา

Enjoying the best each country has to 
offer through its food is like a virtual 
culinary journey. SO asean is a
must - visit destination for all 
passionate food lovers. Only here you 
can find chef - selected, signature 
national dishes from various ASEAN 
countries, all under one roof.

การได�ล้ิมลองเมนูอาหารอาเซ�ยนท่ีหลาก
หลายราวกับได�เดินทางเป�ดประสบการณ� 
ใหม�ๆ  ผ�านเร�อ่งราวอาหารในแต�ละแห�ง
ย่ิงถ�าคุณเป�นนักช�มตัวจร�งต�องห�ามพลาด
กับเมนูท่ีเชฟคัดสรรและรวบรวมจานเด็ด
จากหลากหลายประเทศมาให�ลองเฉพาะ
ท่ีน่ีท่ีเดียว

DISCOVER
YOUR NEW
EXPERIENCES
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MUST-TRY
DISHES
Signature Menu 
you simply
can’t miss.

01

สลัดหลวงพระบางหมูย�าง
Luang Prabang Salad 
with Grilled Pork 

เมนูเด�นจากหลวงพระบางท่ีดีต�อสุขภาพด�วยผักไฮโดร
สดกรอบหลายหลายชนิด เสร�มรสเด�นด�วยสันคอหมู
ย�างนุ�มๆ ไข�ต�ม มะเข�อเทศ คลุกเคล�ากับน้ำสลัดสูตร 
เฉพาะท่ีเข�มข�นด�วยไข�แดงต�มสุกพอดี และปรุงด�วย 
เคร�อ่งปรุงครบรส

This is Luang Prabang’s signature salad. Our 
version contains fresh, crunchy hydroponic 
vegetables, grilled pork neck, hard-boiled eggs 
and tomatoes. Serve with rich and creamy 
salad dressing made from cooked egg yolk.

140.-

02

หล�าเพ็ด (ยำสลัดใบชา)
Lah Pet (Myanmar Tea Leaf Salad)

เม่ียงใบชาหมักสไตล�เมียนมาท่ีเป�นอาหารงานเล้ียง
ยอดนิยม คล�ายเม่ียงคำของไทย ให�กล่ินรสท่ีเป�น 
เอกลักษณ�จากใบชาหมักปรุงรสกินกับเคร�อ่งเครา
หลากชนิด เช�น ถ่ัวทอดชนิดต�างๆ หอมเจ�ยว กุ�งแห�ง 
งาค่ัว ได�ท้ังรสอร�อยและเน้ือสัมผัสหลากหลายใน 
คำเดียวและดีต�อสุขภาพ

Lah Pet is a must-have for most special 
occasions in Myanmar. Pickled tea leaves
are served with various fried nuts, fried sliced 
shallots, dried shrimp, toasted sesame and 
many more. Wrap and enjoy these delicious & 
healthy bites!

135.-

03

ข�าวจ�่เน��อย�าง / หมูย�าง
แจ�วเว�ยงจัน
Grilled Beef or Pork with Crispy 
Sticky Rice Balls served with 
Vientiane-Style Dip 

เมนูรสแซ�บจากเพ่ือนบ�านฝ��งแม�น้ำโขง หอมกรุ�นกับ 
เน้ือย�างแล�ช�น้พอดีคำ เสิร�ฟพร�อมข�าวเหนียวชุบไข� 
ทอด จ�ม้กับแจ�วหมากเลนสไตล�เว�ยงจันทน� ทำจาก 
มะเข�อเทศ พร�ก กระเทียม นำไปย�างให�สุกจนหอม 
ก�อนนำมาโขลกให�เข�ากันและปรุงรสให�กลมกล�อม 

A delightful dish from Laos perfectly grilled 
steak, crispy sticky rice and Vientiane-style 
tomato dip. The tomatoes, chilies and garlic are 
grilled until fragrant, pounded and seasoned to 
perfection.

185.- / 165.-

04

ไก�สะเต�ะสไตล�อินโดน�เซ�ย
Indonesian Style Chicken Satay 

อาหารพ้ืนบ�านของอินโดนีเซ�ย ท่ีห่ันไก�เป�นช�น้พอคำ 
หมักข�ง กระเทียม หอมแดง ถ่ัวลิสง แล�วนำมาเสียบไม�
ทาด�วยน้ำปรุงรสให�ซ�มเข�าเน้ือและย�างจนสุกได�เน้ือ 
นุ�มๆ หอมๆ เคล็ดลับความอร�อยอยู�ท่ีให�จ�ม้ไก� 
ในน้ำจ�ม้ให�ชุ�มท้ังไม�ก�อนทาน

Try Indonesia’s most beloved chicken satay. 
The chicken thigh is cut into bite-size pieces, 
then marinated with ginger, garlic, shallots and 
peanuts before being skewered and grilled. 
Basting keeps the satay nicely moist and 
flavorful.   A delicious tip : dip your satay in the 
sauce for maximum flavor!

145.-

05

อะโดโบสองสหาย
Abodo (Filipino Chicken 
& Pork Stew) 

อาหารช�อ่ดังจากฟ�ลิปป�นส� ท่ีแต�เดิมเหมาะสำหรับ 
พกไปกินยามเดินทาง เพราะรสอร�อยกลมกล�อม 
ด�วยการผัดหอมใหญ�จนสุกนุ�ม ใส�น้ำส�มสายชูและ 
น้ำตาลเค่ียวจนงวดแล�วใส�สะโพกไก�และหมูสามช้ันลง
ผัดให�น้ำปรุงรสเคลือบท่ัว ใส�ใบกระวานและพร�กไทย 
เค่ียวจนนุ�มได�รสหวานอมเปร�ย้ว เสิร�ฟคู�กับผักดอง

This Filipino chicken and pork stew was once 
a perfect lunch on the go. The meat is slowly 
cooked until nicely glazed with pan sauce. 
Sweet and sour from onions, vinegar and sugar, 
Adobo is best enjoyed with our bright & tangy 
housemade pickles.

165.-

06

ข�าวมันไก� สิงคโปร�
Classic Singaporean Chicken Rice 

เน้ือไก�ต�มสุกนุ�มกำลังดี ราดน้ำซุปไก�ปรุงรสต�นตำรับ 
ข�าวมันนุ�มเนียนเร�ยงเมล็ด หอมกล่ินกระเทียมและข�ง 
เสิร�ฟพร�อมน้ำจ�ม้ 3 สี 3 สไตล�ตามแบบคนสิงคโปร�แท�ๆ

The garlic and ginger-infused steamed rice is 
topped with juicy chicken dressed with 
traditional seasoning sauce. Serve with three 
varieties of sauces just like what you’ll find in 
Singapore!

155.-
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07

ต�มยำกุ�ง
Tom Yum Kung 

เมนูยอดนิยมของไทยท่ีโด�งดังไปท่ัวโลก ด�วยรสชาติท่ี 
จัดจ�านของน้ำซุปท่ีมีตะไคร� ใบมะกรูด พร�กมะนาว 
เป�นส�วนผสมหลัก สูตรเฉพาะของร�านเพ่ิมความเข�นข�น
ด�วยการเติมมันกุ�ง ให�รสกลมกล�อมถูกปาก ถึงใจย่ิงข�น้

This world-famous hot & sour soup is
praised for its simplicity and deliciousness. 
Well-made prawn stock is infused with 
lemongrass, galangal and kaffir lime leaves. 
Bird’s eye chilies and fresh lime adds the heat 
and tang. Our recipe includes the rich, creamy 
prawn fat.

185.-

08

ก�วยจ๊ับญวนหมูย�าง
Vietnamese Noodle Soup
with Grilled Pork 

เมนูอ่ิมอุ�นท่ีชาวไทยเช�อ้สายเว�ยดนามเร�ยก“ข�าวเป�ยก” 
อร�อยด�วยเส�นเหนียวนุ�มต�มพอสุก ในน้ำซุปหอมๆ 
เสิร�ฟพร�อมหมูยอและสันคอหมูย�างแล�พอดีคำ ได�กล่ิน 
รสหอมและกลมกล�อมจากผักแพว ต�นหอม และ 
หอมแดงเจ�ยว

Soothing and deliciously mild, this noodle soup 
is much-loved in Vietnam. It comes with grilled 
pork neck, Vietnamese pork sausage and 
vegetables. Fried sliced shallots add the aroma 
and texture that everybody loves.

135.-

09

เรนดังเน��อ / ไก� 
Beef / Chicken Rendang 

อาหารงานเล้ียงยอดนิยมของอินโดนีเซ�ย ท่ีต�องใช� 
ความพิถีพิถันและเวลาในการปรุง ต�มเน้ือกับกะทิจน 
สุกนุ�ม ก�อนเค่ียวนานหลายช่ัวโมง พร�อมสมุนไพรสด 
และเคร�อ่งเทศแห�งอย�างตะไคร� ข�ง หอมแดง พร�กช�ฟ้�า 
ลูกผักช� ย่ีหร�า จนได�รสเข�มข�นเข�าเน้ือ นิยมทานกับ 
ข�าวอัด จัดเสิร�ฟในกระทง ตอร�ติญาทอดกรอบ

This authentic Indonesian curry takes time and 
skills to make. Beef or chicken is cooked in 
coconut milk until tender, then simmered with 
fresh herbs and dried spices for several hours. 
Rendang is pleasantly spicy, rich and creamy. 
Serve with rice cakes in crispy tortilla bowl.

185.- / 165.-

10

ปลาอินทร�สมุนไพรห�อใบเตย
Grilled Herb - Infused Fish Cakes 

อาหารนิยมของกลุ�มประเทศในหมู�เกาะบอร�เนียว
ท่ีมักปรุงอาหารจากเน้ือปลาอินทร� หร�อ อีกันเทงกีลี  
เมนูน้ีเป�นสูตรเฉพาะของทางร�านท่ีใช�ปลาอินทร�เน้ือ
แน�นคลุกเคล�าเคร�อ่งแกงและสมุนไพร แล�วนำมานวด 
จนเน้ือเหนียวเด�ง ก�อนจะนำมาห�อใบเตยและย�าง 
จนหอมกรุ�น เสิร�ฟพร�อมซอลซัมบัล

King mackerel is popular in many ASEAN 
kitchens especially on the Island of Borneo. We 
knead the fish with herbs and curry paste until 
the mixture turns bouncy and stretchy, then 
wrap with aromatic pandan leaves and grill. 
Serve with spicy sambal sauce on the side.

185.-

11

อาม็อกปลา
Fish Amok 

ห�อหมกปลาสไตล�กัมพูชา ใช�เน้ือปลาน้ำจ�ดคลุกเคล�า 
เคร�อ่งแกงผสมกับถ่ัวลิสงค่ัวโขลกละเอียด ซ�ง่เป�น 
เอกลักษณ�ท่ีแตกต�างจากห�อหมกท่ัวไป นำไปน่ึงให�สุก 
จนกล่ินหอม โรยหน�าด�วยปลาทับทิม ทอดช�น้พอดีคำ

Amok is Cambodia’s version of steamed fish 
curry. Freshwater fish is tossed with curry paste 
and ground roasted peanuts, then steamed 
until cooked through. Crisp-fried fish is 
sprinkled on top for extra crunchiness.

185.-
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INDONESIA BRUNEI

CAMBODIA

07 08 09 11

10



Service charge 10% are not included. Pictures are for advertising purpose. |  ราคานี้ยังไม�รวมค�าบร�การ 10% ภาพเพื่อใช�ในการโฆษณาเท�านั้น

APPETIZER
13

แซนว�ชข�าวจ�่หมูย�าง
Grilled Pork with Crispy Sticky Rice 

ข�าวเหนียวโรยเกลือชุบไข�จ�ก่ระทะพอสุกจนหอม
ประกบคู�ด�วยหมูย�างเน้ือนุ�มรสอร�อยและน้ำจ�ม้แจ�ว
สูตรข�าวค่ัวรสหวานเปร�ย้วเค็มพอดี 

Grilled pork sandwich, everyone can enjoy it 
with crispy, egg-coated sticky rice buns and our 
spicy tamarind sauce infused with fragrant 
roasted rice.

135.-

12

แหนมเน�อง
Vietnamese Pork and
Vegetables Wrap 

อาหารยอดนิยมจากครัวเว�ยดนามท่ีคนไทยช�น่ชอบ 
หมูย�างเน้ือนุ�ม จัดเสิร�ฟพร�อมผักสดหลากชนิดครบ
เคร�อ่งรสอร�อยสดช�น่เสร�มสุขภาพ ท้ังมะเฟ�อง 
กล�วยดิบ แตงกวา กระเทียมสดและพร�ก รับประทาน 
กับน้ำจ�ม้รสเข�มข�น หวานเค็มเผ็ดครบรส

A favorite from the Vietnamese kitchen! Tender 
grilled pork is served with fresh-cut star fruit, 
garlic, cucumber, banana and chilies. Put a bit 
of everything in the rice sheet, add a dollop of 
savory sauce and enjoy.

155.-

14

เปาะเป��ยะญวน
Vietnamese Fresh Spring Rolls 

เมนูสุขภาพรสเด็ด แป�งเปาะเป��ยะญวนแผ�นบางใส 
เน้ือสัมผัสนุ�ม ห�อผักสลัดสดกรอบและผักสมุนไพร
หลายชนิด ท้ังสะระแหน� โหระพา ผักแพว 
พร�อมเน้ือกุ�งลวกแค�พอสุก เสิร�ฟพร�อมน้ำจ�ม้รสแซบ
สูตรพร�กสดและกระเทียม

Refreshing and healthy, Goi Cuon is highly 
popular in Vietnam. Inside the tender wraps are 
perfectly cooked prawns, herbs and vegetables. 
Try it with the spicy peanut sauce!

135.-

17

ปลากระจกเส�นหม่ี
Fried Seabass Fillets Coated in 
Tamarind Sauce served with Noodle 

165.-

16

หมูย�างส�มตำ
Som Tam with Grilled Pork
 
145.-

15

ข�าวทอดแหนมสด
Crispy Rice Salad with Sour Pork
 
135.-

23

ข�าวกรอบหน�า กุ�ง
Rice Crackers with
Minced Shrimp Dip 

125.-

18

กุ�งแดดเดียว
Fried Prawns with 
Crispy Rice Noodle 

165.-

20

ขลุ�ยปอเป� �ยะกุ�งสับ
Shrimp Spring Rolls 

165.-

19

ขนมป�งหน�า กุ�งสับเห็ดหอม
Crispy Open-Faced Sandwich with 
Ground Shrimp and Mushrooms 

125.-

ข�าวจ�่เน��อย�าง / หมูย�าง
แจ�วเว�ยงจัน
Grilled Beef or Pork with Crispy 
Sticky Rice Balls served with 
Vientiane-Style Salsa

185.- / 165.-

ไก�สะเต�ะสไตล�อินโดน�เซ�ย
Indonesian Style Chicken Satay

145.-

22

ทอดมันกุ�ง
Shrimp Cakes  

165.-

21

ป�กไก� ไส�ทะลักเห็ดหอมกุ�งสับ
Deep Fried Stuffed Chicken Wings 

145.-
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SALAD
24

ยำใหญ� ใส�สารพัด
Yum Yai (Thai-Style Traditional 
Mixed Salad)

สารพัดความอร�อยด�วยเคร�อ่งเคราตามสูตรโบราณ
ท่ีคัดสรรมาแล�วว�าเข�ากันอย�างลงตัว ท้ังวุ�นเส�น 
เน้ือไก�ฉีก กุ�งต�ม และผักสด น้ำยำรสกลมกล�อม 
หอมกล่ินกระเทียม รากผักช�เผ็ดหอมอ�อนๆ 
จากพร�กไทย หน่ึงในอาหารชาววังท่ีน�าล้ิมลอง

Yam Yai is a true time-honored recipe. Glass 
noodles, boiled chicken and prawns, fresh 
vegetables, all dressed with well-rounded 
dressing. This perfect combination was once a 
favorite in the royal court of Thailand.

155.-

25

สลัดกาโด กาโด
Gado Gado 

สลัดข�น้ช�อ่จากดินแดนชวา น้ำสลัดเด�นท่ีหอมอร�อย 
จากถ่ัวลิสงทอดกรอบ ปรุงแต�งกล่ินรสด�วยพร�กสด 
กระเทียม ใบมะกรูด และข�าอ�อน เคล�าผักสลัดสดใหม� 
แตงกวา กะหล่ำปลีลวก ผักบุ�งลวก มันเทศต�ม 
ถ่ัวงอก เต�าหู�เหลืองทอดกรอบนอกนุ�มใน เสิร�ฟพร�อม 
ข�าวเกร�ยบทอดกรอบ

Aromatic and deliciously nutty from crisp-fried 
peanuts, the signature sauce of Indonesia’s Gado 
Gado is further enhanced with fresh chilies, garlic, 
kaffir lime leaves and young galangal. Taste it with 
fresh and cooked vegetables, fried tofu and the 
irresistible prawn chips!

135.-

26

ยำต�นอ�อนทานตะวัน 
Crispy Baby Sunflower Salad with 
Homemade Spicy Dressing 

คัดเฉพาะต�นอ�อนดอกทานตะวันท่ีอุดมด�วยสารอาหาร 
บำรุงสายตาและผิว ช�วยลดโคเลสเตอรอล นำมาชุบ 
แป�งบางๆ ทอดจนกรุบกรอบ เคล�าน้ำยำสไตล�ไทยๆ 
พร�อมกุ�งสดและปลาหมึกห่ันช�น้

We coat the nutrient-rich baby sunflower with 
batter then fry just until light and crispy. Then 
toss to coat with Thai-style hot and spicy 
dressing, fresh prawns and squid.

155.-

27

ลาบหมูตะกร�ากรอบ
Larb Moo in Crispy Basket

145.-

28

ยำถ่ัวพูกุ�งกรอบ
Spicy Winged Bean Salad
with Crispy Prawns

155.-

29

ส�มตำทอด
Crispy Som Tam 

135.-

สลัดหลวงพระบางหมูย�าง
Luang Prabang Salad 
with Grilled Pork 

140.-

หล�าเพ็ด (ยำสลัดใบชา)
Lah Pet (Myanmar Tea Leaf Salad)

135.-
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CURRY SOUP
30

แกงกุ�งน��งสไตล�เมียนมา
Myanmar Style Curried Prawns 

หอมกล่ินเคร�อ่งเทศเข�มข�นคลุกเคล�ากับกุ�งสด 
หน�าตาคล�ายฉู�ฉ่ีกุ�งแต�เพ่ิมรสกลมกล�อมจากมะเข�อ-
เทศ และหมักกุ�งด�วยเคร�อ่งแกงโขลก เผ็ดอ�อนๆ 
ด�วยพร�กแห�งป�นละเอียด เป�นว�ธ�ปรุงกุ�งเร�ยบง�าย 
สไตล�เมียนมา เสิร�ฟพร�อมมะเข�อยาวผัดน้ำปลา

In Myanmar, this is a simple but appetizing way 
to cook prawns. The prawns are marinated with 
curry paste, steamed and topped with tomato- 
flavored curry sauce. Serve with stir-fried 
eggplants with fish sauce.

185.-

32

ฉู�ฉ��กุ�งทอด
Fried Prawns in Red Curry
and Coconut milk 

185.-

31

แกงเข�ยวหวานไก�ย�าง
พร�กข�้หนูสวน
Green Curry with Grilled Chicken  

155.-

33

มัสม่ันน�องไก�
Massaman Chicken Curry

165.-

34

แกงส�มชะอมไข� กุ�งสด
Spicy and Sour Curry with 
Prawns and Acacia Omelet 

165.-

35

แกงกะหร�่ปลากะพงเผือกทอด
Yellow Curry with Seabass 
and Fried Taro

195.-

เรนดังเน��อ / ไก�
Beef / Chicken Rendang 

185.- / 165.-

36

บะกุ�ตเต�
Bak Kut Teh  

อาหารบำรุงสุขภาพนิยมในแถบมาเลเซ�ยและสิงคโปร� 
เค่ียวซ�โ่ครงหมูนานหลายช่ัวโมงในน้ำซุปเคร�อ่งยาจ�น
เฉพาะหลากชนิดจนเป��อยนุ�ม น้ำแกงรสกลมกล�อม 
ซดคล�องคอ และหอมกล่ินเคร�อ่งยาจ�น

The Malaysian and Singaporean Bak Kut Teh is 
all about health and flavor. Soothingly delicious 
and fragrant, the pork spare ribs are slowly 
cooked in herbal broth until tender.

185.-

37

ต�มจ��วโบราณไก�
Thai - Style Traditional
Chicken Clear Soup 

หน่ึงในเมนูชาววังตำรับด้ังเดิมปรุงกล่ินด�วยใบกะเพรา 
โหระพา และหอมแดงซอยบางใส�ในน้ำแกงเดือดๆ 
ส�งกล่ินหอมไปท้ังครัว มีเน้ือไก�และมันเทศห่ันช�น้พอดี 
คำ เผ็ดหอมจากพร�กข�ห้นูสวน ปรุงรสเปร�ย้วจาก 
น้ำมะนาว และน้ำส�มมะขาม

Tom Jiw is a traditional menu from the Thai 
royal court. Several aromatics like holy basil, 
sweet basil and sliced shallots are added to 
the boiling hot soup, filling the kitchen with 
tempting aroma. The soup is hearty from 
chicken and sweet potatoes, refreshingly spicy 
from bird’s eye chilies, and nicely flavored
with lime and tamarind.

145.-

38

แกงจ�ดลูกเงาะเห็ดหอมกุ�งสับ
Clear Soup with Ground Shrimp, 
Pork and Mushroom

135.-

39

เย็นตาโฟทะเลเดือด
Yen Ta Fo Seafood Hot Pot 

185.-

ต�มยำกุ�ง
Tom Yum Kung 

185.-
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MAIN
DISHES

40

อะยัมโกเรงแมงก�า
Ayam Goreng Mangga 

ไก�ทอดตำรับอินโดนีเซ�ย เค่ียวกะทิผสมเคร�อ่งแกง 
ท่ีทำจากตะไคร� ขม้ิน ลูกผักช� ย่ีหร�า พร�กไทยให�หอม 
แล�วใส�ไก�ส�วนน�องติดสะโพกลงต�มจนสุกนุ�มและ
เข�าเน้ือ พักไก�ข�ามคืนแล�วค�อยนำไปทอดจนสุกหอม 
เสิร�ฟกับซอสมะม�วงสูตรเฉพาะของทางร�าน

Ayam Goreng Mangga is Indonesia’s favorite 
fried chicken. First the chicken is simmered in 
herb-infused coconut milk, left overnight so the 
skin dries out nicely, then fried on the next day. 
Serve with our housemade mango sauce.

165.-

41

ไข�ฟูกุ�ง
Puffy Shrimp Omelet 

ไข�เจ�ยวสูตรพิเศษฟูกรอบไม�เหมือนใครด�วยฝ�มือเชฟ 
พิถีพิถันต้ังแต�ว�ธ�ตีไข�พร�อมกุ�งไม�ให�อากาศเข�ามาก 
ต�องกะจังหวะไฟและความร�อนของน้ำมันให�พอดี 
โรยไข�สูงพอประมาณให�พองฟูท่ัวกระทะ ทอดจน 
ผิวนอกกรอบเหลืองน�ากินแต�ด�านในเน้ือนุ�มกำลังดี

Try Thailand’s most popular comfort food with 
a twist. You don’t want to aerate the eggs too 
much while beating. The level of fire and oil 
temperature needs to be just right. Height does 
matter when pouring the eggs in. So many 
details, we know, but you’ll love our puffy 
shrimp omelet!

135.-

42

กุ�งกรอบซอสมะขามกุ�งสับ
Crispy Prawns with Tamarind 
and Sauce 

185.-

43

ผัดพร�กข�งปลาฟู ไข�เค็ม 
Stir - fried Crispy Fish with 
Chilli Paste and Salted Egg Yolk 

185.-

44

หมึกผัดไข�เค็มไชยา
Stir - fried Squid with
Salted Egg Yolk Sauce 

185.-

45

ไก�ย�างกะทิสด 
Grilled Chicken Marinated with 
Coconut Milk 

155.-

46

กะเพราไก�ย�าง
Stir - fried Grilled Chicken
with Holy Basil

155.-

47

ห�อหมกทะเลมะพร�าวอ�อน
Steamed Seafood Curry served in 
Young Coconut 

185.-

49

ผัดผักรวมเห็ดออร�นจ�
เต�าหู�อ�อน
Stir-fried Vegetables with 
Mushroom and Tofu

135.-

48

เห็ดออร�นจ�ผัดกระเทียม
พร�กไทยดำ
Stir-fried Eryngii Mushrooms 
with Garlic and Black Pepper 

135.-

อะโดโบสองสหาย
Abodo (Filipino Chicken 
& Pork Stew) 

165.-

ปลาอินทร�สมุนไพรห�อใบเตย
Grilled Herb - Infused Fish Cakes 

185.-

อาม็อกปลา
Fish Amok 

185.-
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RICE
DISHES

50

นาซ�เลอมัก ข�าวอัญชัญ
Nasi Lemak served with 
Butterfly Pea Rice 

เมนูข�น้ช�อ่ท่ีรู�จักกันท่ัวไปในมาเลเซ�ย ข�าวหอมมะลิ 
หุงกับกะทิและน้ำดอกอัญชันจนได�สีน้ำเง�นอ�อนๆ 
เสิร�ฟพร�อมเคร�อ่งเคราหลากหลาย เช�น ไก�ทอด 
ถ่ัวทอด ไข�ต�ม ข�าวเกร�ยบ ปลากรอบ และซอสซัมบัล 
คลุกเคร�อ่งทุกอย�างเข�าด�วยกันก�อนรับประทาน 
ได�รสอร�อยของทุกอย�างในคำเดียว

Nasi Lemak is highly beloved in Malaysia.
The rice is fragrant from coconut milk and 
naturally colored with butterfly pea. It comes 
with various accompaniments: fried chicken, 
fried peanuts, boiled eggs, prawn chips, crispy 
fish and sambal sauce. Taste a little
bit of everything in a single bite!

165.-

51

ซ�่ โครงหมูฮ�องเผือกทอด 
ข�าวอัญชัญ
Five Spices Ribs served with 
Butterfly Pea Rice and Fried Taro 

หมูฮ�องเป�นอาหารจานเด็ดปรุงกินกันในป�นังและคน 
ท�องถ่ินทางใต�ของไทย ใช�ซ�โ่ครงหมูมาเค่ียวกับรากผักช� 
กระเทียม พร�กไทย ใส�หอมแดง น้ำตาลป��บ เกลือ และ 
ซ�อ๊ิว จนเข�าเน้ือและนุ�มล้ิน เสิร�ฟพร�อมข�าวหอมมะลิ 
หุงกับกะทิและน้ำดอกอัญชัน

This braised pork recipe is much celebrated in 
Penang and some southern provinces of 
Thailand. Pork ribs are cooked slowly with 
coriander roots, garlic and peppercorns and 
seasonings like shallots, palm sugar and soy 
sauce. What you get in the end is the rich, 
tender meat. Make it a complete meal with our 
coconut & butterfly pea steamed rice.

165.-

52

ข�าวผัดฉานปลากรอบ 
Shan Fried Rice with Crisp Fish 

ข�าวผัดยอดนิยมในรัฐฉานของเมียนมา เร�ม่ปรุงด�วย 
การเจ�ยวกระเทียมจนเหลืองกรอบในกระทะแล�วใส� 
กุ�งแห�งทอดกรอบ ข�าวสวยหุงสุก เร�ยงเมล็ด เคร�อ่ง 
ปรุงรส และปลากรอบ ผัดให�เข�ากัน เสิร�ฟพร�อมช�น้ 
ปลาทับทิบทอดกรอบ ทานคู�กับซอสพร�ก

This fried rice is a popular menu from 
Myanmar’s Shan state. The dish is well-sea-
soned, crispy and aromatic from fried garlic, 
fried dried shrimps and fried fish. Serve with 
chili sauce on the side.

155.-

53

ข�าวผัดหนำเลี๊ยบกุนเช�ยง
Fried Rice with Chinese Black 
Olive and Chinese Pork Sausage

135.-

55

ข�าวอบสับปะรด
Baked Rice with Pineapple

155.-

56

ข�าวผัดต�มยำทะเล
Fried Rice with Seafood Tom Yum  

155.-

ข�าวหอมมะลิ   
Steamed jasmine rice

25.-

ข�าวเหน�ยว   
Sticky rice  

25.-

ข�าวหอมมะลิหุงกะทิ
นำ้ดอกอัญชัญ 
Steamed jasmine rice with 
coconut milk and butterfly pea juice

35.-

54

ข�าวผัดเน��อเค็ม
Fried Rice with Dried Salted Beef  

135.-

ข�าวมันไก� สิงคโปร�
Classic Singaporean Chicken Rice 

155.-
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NOODLE
DISHES

58

หมี่ โกเรงทะเล
Seafood Mi Goreng 

หม่ีผัดสไตล�อินโดนีเซ�ย ใช�บะหม่ีไข�เส�นแบนเหนียวนุ�ม 
ผัดกับซอสซัมบัลได�รสจัดจ�าน เติมเคร�อ่งทะเล 
เพ่ิมรสชาติแบบเต็มๆ คำ 

This is the Indonesian version of fried noodles 
with seafood. Spicy and savory, Mi Goreng is 
flavored with traditional sambal sauce.

155.-

59

ชาร�ก�วยเต๋ียวทะเล
Seafood Char Kway Teow 

ก�วยเต๋ียวผัดจานอร�อยของเพ่ือนบ�านทางใต� 
ใช�เส�นใหญ�ผัดไฟแรงให�หอมกล่ินกระทะ 
ใส�ซอสซัมบัล ถ่ัวงอก กุยช�าย และไข�ไก� 
เพ่ิมความพิเศษด�วยเคร�อ่งทะเลครบครัน 
เป�นอาหารจานเด็ดท่ีนักท�องเท่ียวพลาดไม�ได�
เม่ือไปเยือนมาเลเซ�ยและสิงคโปร�

Char Kuay Teow is a definite must-have fried 
noodle dish when visiting Malaysia and 
Singapore. Flat rice noodle is cooked in a large 
wok over high heat with fresh seafood, sambal 
sauce, bean sprouts, Chinese chives and eggs.

155.-

62

ลักซาทะเล
Seafood Laksa 

หน�าตาเหมือนเป�นพ่ีน�องกับ“ข�าวซอย”จากภาคเหนือ 
ของไทย “ลักซา”หร�อบางคนเร�ยกก�วยเต๋ียวแกง 
หอมกล่ินกะทิท่ีผสมซอสพร�กซัมบัล ปรุงรสให�จัดและ 
เข�มข�น ก�อนตักแกงร�อนๆราด บะหม่ีไข�เส�นแบนลวก 
สุกพอดีๆ และเคร�อ่งทะเล

The appearance may remind you of Northern 
Thailand’s Khao Soi. Lak Sa is rich and spicy 
from a blend of coconut milk and sambal -
sauce. The hot curry is then topped on cooked 
egg noodles and seafood

165.-

60

เส�นหมี่ผัดน้ำพร�กลงเร�อปลาฟู
Fried Noodles with Chili, Crispy 
Fish and Sweet Pork 

165.-

61

ผัดไทโบราณกุ�งสด
Traditional Pad Thai with Prawns 
 
155.-

63

ข�าวซอยน�องไก�
Chicken Khao Soi 
(Chicken Noodles in Curry Soup)

145.-

64

ก�วยเต๋ียวราดหน�าเน��อสับ / 
หมูสับไข�ดาว
Fried Noodle in Minced Beef / 
Pork Sauce and Fried Egg 

155.- / 135.-

65

โรตีแกงเข�ยวหวานไก�ย�าง
พร�กข�้หนูสวน
Crispy Open-Faced Sandwich 
Green Curry with Grilled Chicken 
served with Roti

135.-

66

ขนมจ�นผัดข�้เมาหมูย�าง
กะเพรากรอบ
Stir-fried Fresh Rice Vermicelli 
with Grilled Pork and Holy Basil

135.-

ก�วยจั๊บญวนหมูย�าง
Vietnamese Noodle Soup
with Grilled Pork

135.-

67

โรตีแกงมัสมั่นไก�
Massaman Chicken Curry 
served with Roti  

145.-

SINGAPORE

INDONESIA

57

ขนมผักกาดซอสเอ�กซ� โอ
Stir-fired Turnip Cakes
with XO Sauce 

อาหารจานเด็ดของชาวสิงคโปร�และมาเลย�เช�อ้สายจ�น 
ช�อ่ขนมผักกาดแต�ทำจากหัวไชเท�า นวดกับกุ�งแห�ง 
และเคร�อ่งปรุงรส ผัดกับซอสเอ็กซ�โอเคลือบท่ัวช�น้ 
ให�รสชาติเข�มข�น หอมอร�อยทุกคำ

Turnip cakes are popular in Singapore and 
Malaysia. The mild-flavored roots are grated 
then kneaded with dried shrimps and other 
seasonings before being shaped and stir-fried 
with the delicious XO sauce.

125.-

SINGAPORE

VIETNAM

MALAYSIA
SINGAPOREMALAYSIA

57 58

59 61

62

65

64

67

63

6660






