
DIM SUM ALL YOU CAN ENJOY
Baht 888++ 

(Monday - Friday)

Steamed prawn dumplings
ฮะเกา

Steamed pork dumplings with shrimp roe
ขนมจีบไขกุง

Steamed BBQ pork buns
ซาลาเปาไสหมูแดง

Steamed creamy custard bun
ซาลาเปาไสครีม

Steamed seafood Chinese parsley dumplings
เกี๊ยวหยกทะเล

Steamed pork, shrimp and corn balls with chilli sauce
ลูกชิ้นขาวโพดราดซอสพริกเสฉวน

Steamed glutinous rice, dried scallop and
diced chicken wrapped in lotus leaf
ขาวเหนียวหอใบบัว

Steamed pork spare ribs with spicy 
preserved cabbage garlic sauce
ซี่โครงหมูนึ่งซอสพริกผักดอง

Steamed-fried shrimp and chicken 
bean curd roll with chilli ginger sauce
ฟองเตาหูหอกุงนึ่ง

Steamed chicken feet with Sichuan garlic sauce
ขาไกนึ่งซอสเสฉวน

Steamed Fan-Gao Chao Zhou style
ฝนโกแตจิ๋ว

Steamed rice flour rolls 
with crispy Chinese dough
กวยเตี๋ยวหลอดปาทองโก

Steamed rice flour rolls 
with barbecued pork
กวยเตี๋ยวหลอดไสหมูแดง

Steamed rice flour rolls with shrimps 
and enoki mushrooms
กวยเตี๋ยวหลอดไสกุง

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.
All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax. / ราคายังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม

Deep-fried taro stu�ed with shrimp, 
dried shrimp and cheese
เผือกทอดหางหงส

Deep-fried roasted duck spring rolls
ปอเปยะเปดทอดกรอบ

Pan-fried fish cakes with lotus root
ทอดมันปลารากบัว

Baked barbecued pork pastries 
with Parmesan cheese
พายหมูแดง

Deep-fried shrimp wontons
เกี๊ยวฮะเกาทอด

Wok-fried radish cakes with vegetables and XO sauce
ขนมผักกาดผัดซอสเอ็กซโอ

Pan-fried pork dumplings
เกี๊ยวซาทอดกรอบ

Pan-fried shrimp and chive home-made pancakes
กุยชายกุงเจี๋ยน

Deep-fried boneless chicken wings 
with BBQ red wine sauce
ปกไกทอดซอสบารบิคิว

Steamed seafood dumplings 
with XO sauce topped with caviar
เกี๊ยวทะเลนึ่งซอสเอ็กซโอไขคาเวียร

Deep-fried glutinous rice with diced chicken and shrimps
หามสุยโกว

Chilled jellyfish and marinated 
drunken chicken
ไกแชเหลาแมงกะพรุน

Deep-fried shrimp with mixed fruit salad
(Can order one portion per person only)
สลัดกุงทอดผลไม (ทานละ 1 ที่)



Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.
All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax. / ราคายังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม

SOUPS

CHEF’S SOUP OF THE DAY 
ซุปประจำวัน

Sichuan hot and sour soup
ซุปเสฉวน

Braised abalone shredded seafood with fish maw broth
ซุปเปาฮื้อเสนกระเพาะปลาน้ำแดง

Braised bean curd, spinach with bamboo fungus
ซุปขนเตาหูปวยเลงเยื่อไผ

* Can order one portion per one person only*

SEASONAL VEGETABLES

Stir-fried mixed vegetables with dried chilli and garlic
ผัดผักรวมมิตรพริกแหงและกระเทียมทอด 

MAIN COURSES

Deep-fried boneless chicken with honey sauce
ไกทอดซอสน้ำผึ้ง

Wok-fried seabass fillet with home-made Sichuan chilli sauce
เนื้อปลากะพงผัดซอสพริกเสฉวน

Braised bean curd with mushrooms Ma Po style
เตาหูหมาฝอ

CONGEE

Congee with bamboo pith, ginkgo nuts and mushrooms
โจกเยื่อไผเห็ดหอม

Congee with fish and ginger
โจกเนื้อปลา

Congee with shredded chicken, Nippon dry fish and century egg
โจกไกไขเยี่ยวมา



Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.
All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax. / ราคายังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม

FRIED RICE AND NOODLES

Fried rice with diced roasted duck 
ขาวผัดเปดยาง

Stir-fried Hong Kong egg noodles with BBQ pork 
บะหมี่ฮองกงผัดหมูแดง

Wok-fried flat noodles with vegetarian style
กวยเตี๋ยวผัดแหงเจ

Fried rice Yang Zhou
ขาวผัดหยางโจว

DESSERTS

Deep-fried pandan sesame glutinous balls with sunflower seeds
บัวลอยงาดำทอดไสใบเตย

Chilled almond curd with fruits
เตาฮวยเย็นฟรุตสลัด

Chilled Chinese pear with sweet and sour plum syrup
สาลี่เย็น

Double-boiled gingko nuts in hot syrup
แปะกวยรอน

Coconut ice-cream with red bean paste
ไอศกรีมมะพราวซอสถั่วแดง

Chilled sea coconut, lotus seed, red bean in syrup
สามแซเย็น


