
銀宮
SILVER
12,800.-

(A table for 10 people)

夏宮冷热三拼盘
Summer Palace Silver platter

Marinated jellyfish with Sichuan chili sauce 
Sea snail with XO sauce

Tempura crab stu�ed lychee
ออรเดิรฟซิลเวอร

-------

竹笙鸡肉鲍丝羹
Abalone with bamboo pith and chicken broth

ซุปเปาฮื้อเยื่อไผไกเสน
Or或 / หรือ

云腿竹笙鸡丝翅
Shark’s fin with Yunam ham, 

bamboo pith and shredded chicken
หูฉลามแฮมยูนานไกเสน

-------

北 京 片 皮 鴨
Peking duck 
เปดปกกิ่ง
-------

酥炸明虾沙拉什果
Prawns with mayonnaise and mixed fruit 

สลัดกุงทอดผลไมรวม
-------

鲍片花菇扒时蔬
Braised abalone, Nippon mushrooms and seasonal greens

เปาฮื้อน้ำแดงเห็ดหอมญี่ปุน
-------

古法菜香蒸石班鱼
Steamed black garoupa with spicy lime sauce 

ปลาเกาดำนึ่งผักดองพริกมะนาว
-------

咸鱼鸡粒炒饭
Fried rice with salted fish and vegetables

ขาวผัดไกคะนาปลาเค็ม
-------

养颜红枣银杏海底椰（冷或热）
Chilled or hot 

Double-boiled Chinese red date 
with sea coconut and gingko nuts

สามแซรอนหรือเย็น
Or或 / หรือ
鮮 時 果 拼 盤

Fruit platter 
ผลไมตามฤดูกาล

金碧
GOLDEN
14,800.-

(A table for 10 people)

夏宮冷热四拼盘
Summer Palace Happiness platter
Drunken chicken with wolfberry

Shrimp stu�ed fish maw with egg white 
Shredded abalone and jellyfish 

Pork ball with shredded spring roll
ออรเดิรฟซัมเมอรพาเลซ

-------

鲍丝鱼唇蟹肉羹
Abalone, fish maw and crab broth

ซุปเปาฮื้อกระเพาะปลาเนื้อปู
Or 或 / หรือ
鲜锦菇蟹肉翅

Shark’s fin with crab meat and mushroom broth
หูฉลามเนื้อปู

-------

港 式 化 皮  乳 豬
Hong Kong suckling pig 

หมูหันฮองกง
-------

脆炸香茅软壳蟹
Crispy soft shell crab 
with spicy sour sauce

ปูนิ่มทอดซอสพิเศษ
-------

干贝扒螺肉花菇
Sea whelks with Nippon mushrooms and dried scallop sauce

หอยสังขน้ำแดงเห็ดหอมญี่ปุน
-------

京蒜红烧筍 殼 魚
Bamboo fish with leek and garlic

ปลาบูทอดทรงเครื่อง
-------

葡汁熏鸭炬香苗
Smoked duck fried rice 

ขาวผัดงาดำเปดรมควัน
-------

密瓜雪糕西米露
Honeydew melon puree with sago pearls and ice-cream

สาคูแคนตาลูป
Or 或 / หรือ

脆炸枣蓉香蕉窝饼
Deep-fried banana with date pancake

พุทราจีนทอด

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.
หากทานแพอาหาร หรือตองการอาหารเพื่อสุขภาพ กรุณาแจงพนักงานเพื่อแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสม

All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax.
ราคายังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม



珍珠
PEARL
18,800.-

(A table for 10 people)

夏宫特色拼盘
Summer Palace Pearl platter

Jellyfish with sesame chili 
Salt and pepper white bait

Barbecued pork neck
Pork, shrimp and scallop dumpling crab roe sauce 

ออรเดิรฟสี่เซียน
-------

海味香菇鲍丝羹
Abalone, scallop, prawn and mushroom broth

ซุปขุมทรัพยทะเลเห็ดหอม
Or或 / หรือ
海味烩鱼翅

Shark’s fin with scallop and prawn broth
หูฉลามขุมทรัพยทะเล

-------

港 式 化 皮  乳 豬
Hong Kong suckling pig 

หมูหันฮองกง
-------

黑椒爆海明虾
King prawns with black pepper sauce

กุงแกวผัดพริกไทยดำ
-------

10头鮑鱼蚝皇扒鱼鳔
“10 head” abalone seasonal vegetables

เปาฮื้อเจี๋ยนกระเพาะปลา
-------

古法菜香蒸雪鱼
Snow fish with spicy Chinese preserved cabbage

ปลาหิมะนึ่งผักดองซอสซีอิ๊ว
-------

肉酱茄子焖生面
Hong Kong noodles with eggplant and minced pork 

บะหมี่ฮองเฮา
-------

（冷）酸梅饨雪梨芦荟
Double-boiled Chinese pear 

with sour plum and aloe vera syrup
สาลี่เย็นทรงเครื่อง

Or 或 / หรือ
脆炸枣蓉香蕉窝饼

Deep-fried banana with date pancake
พุทราจีนทอด

翡翠
JADE
22,800.-

(A table for 10 people)

夏宮吉祥冷热荤
Summer Palace Jade platter

Jellyfish with duck sesame dressing
Fish maw with crab scrambled egg

Boneless chicken wing with spicy sweet and sour sauce
Tempura seafood stu�ed lychee 

ออรเดิรฟสี่ฤดู
-------

带子鲍丝蟹皇羹
Abalone, scallop and crab roe broth

ซุปเปาฮื้อหอยเชลลมันปู
Or 或 / หรือ
蟹皇燴鱼翅

Shark’s fin with crab roe broth
หูฉลามมันปู

-------

港 式 化 皮  乳 豬
Hong Kong suckling pig 

หมูหันฮองกง
-------

川式螺片炒虾仁
Shrimps and sea whelks with Sichuan, garlic and chilli 

หอยสังขผัดกุงซอสเสฉวน
-------

10头鮑鱼脯菘子菇烩海参
“10 head” abalone 

with sea cucumber and shimeiji mushrooms
เปาฮื้อปลิงทะเลน้ำแดงและเห็ดชิเมจิ

-------

清蒸活星班鱼
Spotted garoupa with soya sauce

ปลาเกานึ่งซีอิ๊ว
-------

瓦煲腊肠炬叉烧饭
Chinese sausage and barbecued pork clay pot rice

ขาวอบหมอดิน
-------

什果西米扬枝金露
Chilled mango puree with sago pearls and mixed fruit

สาคูมะมวง
Or 或 / หรือ

脆炸枣蓉香蕉窝饼
Deep-fried banana with date pancake

พุทราจีนทอด

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.
หากทานแพอาหาร หรือตองการอาหารเพื่อสุขภาพ กรุณาแจงพนักงานเพื่อแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสม

All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax.
ราคายังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม



紅寶
RUBY
27,800.-

(A table for 10 people)

夏宫西季冷热拼盘
Summer Palace Ruby platter

Almond crusted green mussels
Marinated jellyfish with spicy Sichuan chili sauce

Barbecued pork neck with red wine sauce
Fish maw with crab scrambled egg

ออรเดิรฟจักรพรรดิ์
-------

干贝蟹肉鲍丝羹
Abalone, scallop and crab roe broth

ซุปเปาฮื้อกังปวย
Or 或 / หรือ

干贝鲍丝海肉翅
Shark’s fin with abalone, crab and dried scallop broth

หูฉลามเปาฮื้อเนื้อปูกังปวย
-------

大红乳豬件全体
Hong Kong suckling pig 

หมูหันฮองกง
-------

鮑鱼虾仁蚝皇烩花菇
“10 head” abalone with shrimp 

and black mushrooms and oyster sauce
เปาฮื้อเจี๋ยนกุงเห็ดหอมน้ำแดง

-------

辣子炒阿拉斯加蟹
Alaskan King crab with tomato, ginger and garlic

ปูอลาสกาผัดซอสมะเขือเทศ
-------

清蒸活星班鱼
Spotted garoupa with soya sauce and spring onions

ปลาเกานึ่งแบบฮองกง
-------

海鲜极酱炒饭
Seafood and XO fried rice

ขาวผัดทะเลซอสเอ็กซโอ
-------

鮮時果香 芒 班 戟 卷
Mango pancake roll

แพนเคกมะมวงและผลไมรวม

鑽石
DIAMOND

38,800.-
(A table for 10 people)

夏宫五福临门
Summer Palace Diamond platter

Crispy stu�ed crab claw
Roasted duck with barbecued sauce
Drunken chicken with Chinese herbs

Lotus root with spicy Sichuan sesame dressing
Marinated jellyfish and shredded abalone in chili paste

ออรเดิรฟหกเซียน
-------

珍品迷你佛跳墙
Monk jump over the wall

ซุปพระกระโดดกำแพง
-------

大红乳豬件全体
Hong Kong suckling pig 

หมูหันฮองกง
-------

干煎酱爆龙虾
Lobster with ginger and garlic chili sauce

กุงมังกรผัดซอสพริกขิงสด
-------

鲍鱼带子烩干贝
Braised abalone with scallop and dried scallop sauce

เปาฮื้อเจี๋ยนราดซอสกังปวย
-------

蒜香蒸活星班鱼
Spotted garoupa with garlic soya sauce

ปลาเกาแดงนึ่งซีอิ๊ว
-------

海鲜葡式炬蛋炒饭
Oven baked seafood fried rice 

ขาวอบโปรตุเกส
-------

人参银杏炖燕窝
Double-boiled bird's nest with gingko nuts and ginseng

รังนกแปะกวยตุนโสม
-------

黑芝麻雷沙球
Black sesame glutinous balls

บัวลอยงาดำแหง

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.
หากทานแพอาหาร หรือตองการอาหารเพื่อสุขภาพ กรุณาแจงพนักงานเพื่อแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสม

All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax.
ราคายังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม


