




•

•

聚宝拼盆

ออเดิร์ฟรวม

鲍丝干贝竹笙花胶

ซุปกระเพาะปลา เป๋าฮื้อเส้น กังป๋วยและเยือ่ใผ่ น ้าแดง

荔枝木烤鸭

เป็ดปักกิ่งเฟยยา

三味虾球

กุ้งสามสหาย (มายองเนส วาซาบิและเปรีย้วหวาน)

鱼鳔肉丸香菇时蔬

กระเพาะปลา ลูกชิ้นกุ้งหมู เห็ดหอมและผกัน า้แดง

菜甫金蒜蒸石斑鱼

ปลาเก๋านึ่งซีอิว้สไตลฮ์่องกง

银芽肉丝豉油皇炒面

ผัดหมี่ฮ่องกงหมเูสน้

水果豆腐布丁

เต้าฮวยฟรุ๊ตสลดั



•

•

聚宝拼盆

ออเดิร์ฟรวม

燕窝蚧肉翠玉羹

ซุปรังนกเนือ้ปู ไข่ขาว และฟักเสน้

荔枝木烤鸭

เป็ดปักกิ่งเฟยยา

川酱翡翠虾球螺片海露笋

กุ้ง หอยสังห ์และหอยหนอ่ไม ้ผัดซอสพรกิ

鲍鱼鲜腐皮卷鱼鳔配时令蔬菜

เป๋าฮื้อ กระเพาะปลา ฟองเต้าหู้มว้นและผักน า้แดง

煎封豉油皇筍殻魚

ปลาบู่ทอดราดซอีิว้

酱皇海鲜炒饭

ข้าวผัดซีฟู๊ดซอส XO

莲子元肉红枣茶汤丸

บัวลอยงาด า ล าไยและเมด็บัวน า้พุทราจีน



•

•

聚宝拼盆

ออเดิร์ฟรวม

黄焖汤带子蚧肉藜麦烩燕窝

ซุปรังนกเทยีนจา เนื้อปูและกังปว๋ย

荔枝木烤鸭

เป็ดปักกิ่งเฟยยา

上汤焗波士顿龙虾

กุ้งมังกรบอสตนัผดัยอดซปุ

鲍鱼鱼鳔肉丸香菇配蔬菜

เป๋าฮื้อ กระเพาะปลา เห็ดหอม ลูกชิ้นกุ้งหมแูละผกัน า้แดง

金蒜清蒸笋壳鱼

ปลาบู่นึ่งซอีิว้

鲍汁银芽干贝鸡丝焖伊面

ผัดหมี่อีฟูกงัปว๋ยและไก่เสน้

椰雪香芒布甸

พุดดิ้งมะมว่งและไอศครมีมะพรา้ว ลิ้นจี่และสม้โอ



干贝蚧肉炒桂花鱼肚 708

กระเพาะปลาผัดแหง้เนื้อปกูังปว๋ย

炸软壳蟹配蔬菜沙拉

สลัดปูนิ่มทอดซอสมายองเนส

桂花瑶柱炒小银鱼 428

ปลาเงินกังปว๋ยผดัไข่ถัว่งอก

芝麻沙汁脆香菇

เห็ดหอมทอดกรอบซอสมายองเนส

脆皮豆腐粒

เต้าหู้ทอดพรกิเกลือ



鸿运化皮乳猪

หมูหัน

烧味双拼

เป็ดย่างและหมแูดง

醉香走地鸡

ไก่แช่เหล้า

桂花蜜汁叉烧

หมูแดงซอสดอกกุยฟา

掛炉烧鸭

เป็ดย่าง

香麻辣汁海蜇丝

แมงกระพรนุน า้มันงา



谭家白玉官燕

ซุปรังนกเทยีนจา

蛋白蚧肉烩官燕

ซุปรังนกเนือ้ปูไขข่าว

香鱼汤煲花胶

ซุปกระเพาะปลา และผกัออรแ์กนกิ

杞子竹笙螺头炖走地鸡

ซุปไก่ตุ๋น หอยสังข ์เยื่อไผ่ เก๋ากี้ และสมุนไพรจีน

四川海鲜酸辣汤

ซุปเสฉวนทะเล



双冬扒蚝油

เห็ดหอม และหน่อไม้ผดัซอสน า้มนัหอย

三蛋浸波菜

ผักป๋วยเล้งและไข่สามสหาย
(ไข่ไก่ ไข่เยี่ยวม้า และไข่เคม็)

是日特选时蔬

ผัดผักตามฤดูกาล (เลือกรายการดังนี)้
บ๊อกฉอ่ย คะน้า บร็อคโคลี ่
ป๋วยเล้งถั่วหวาน และผักกาดแก้ว

四川麻婆豆腐

เต้าหู้มาโฝ (เต้าหู้ผัดเสฉวน)



蚧肉琵琶豆腐

เต้าหู้ปิป้าทอดราดเนือ้ปไูขข่าว

金腿扒津膽

ผักกาดขาวเทยีนจินตุน๋แฮมยนูนาน

瑤柱粉丝什菜煲

วุ้นเส้นผักรวมหมอ้ดนิ

鱼香肉崧茄子煲

มะเขือมว่งอบหมอ้ดนิหมสูบั



“飞鸭”荔枝木烤鸭

เป็ดปักกิ่งเฟยยา

生菜包鴨菘

เมี่ยงเปด็หนอ่ไมเ้ห็ดหอมเสริ์ฟพร้อมผักสด

黑椒酱炒鸭片

เนื้อเป็ดผัดซอสพริกไทยด า

美极蒜香鸭肉

เนื้อเป็ดทอดกระเทียม

酸甜鸭肉

เนื้อเป็ดผัดซอสเปรีย้วหวาน

潮州榄菜鸭粒炒饭

ข้าวผัดเนือ้เป็ดและกานา่ฉา่ย

豆腐咸菜鴨湯

ซุปเนื้อเป็ดบว๊ยจนีผักกาดดอง 

鸭肉炒面

บะหมี่ผัดแห้งเนื้อเปด็ 

鸭肉脆河粉

ราดหน้าเปด็เสน้ใหญ่กรอบ



北京烤鸭香港式

เป็ดปักกิ่งสไตล์ฮอ่งกง

海参蒜子北菇焖鸭件

เนื้อเป็ดตุ๋นน า้แดง ปลิงทะเล เห็ดหอม
กระเทียม อบหม้อดิน

洋葱木耳炒鸭片

เนื้อเป็ดผัดหวัหอมใหญ่และเห็ดหหูนดู า

京酱葱爆鸭片

เนื้อเป็ดผัดตน้หอมซอสเต้าเจี้ยว

子姜梅辣酱脆鸭肉

เนื้อเป็ดทอดขงิดองและซอสบ๊วย



杭州富贵鸡

ไก่เศรษฐี (ไก่ทั้งตัวสอดไสห้มู และเหด็หอมอบใบบวั)

笼仔药材蒸鸡

ไก่นึ่งยาจีน

川酱三葱鸡煲

ไก่อบหม้อดิน

橙汁杏香雞

ไก่ไร้กระดูกอลัมอนดซ์อสสม้

枣香宫保鸡球

ไก่กุงเปา (ไก่ผัดพริกแหง้และรงันกบะหมีก่รอบ)

香茜爆鸡球

ไก่ไร้กระดูกผัดผักชี



蜜抽烧焗骨

ซี่โครงหมทูอดซอสน า้ผึ้ง

醒胃咕咾肉

หมูผัดซอสเปร้ียวหวาน

鲜竹卷肉丸北菇鱼鳔煲

กระเพาะปลาตุ๋นหมอ้ดิน ลูกชิ้นกุ้งหม ูเห็ดหอม
และฟองเต้าหู้ม้วน

宫廷酱烤骨

ซี่โครงหมอูบเหลา้จนีซอสมะเขอืเทศ 
เสิร์ฟพร้อมกับหมั่นโถวทอด

辣豆豉鹅肝牛柳粒煲

เนื้อสันในและตับห่านเจีย๋นผัดซอสเตา้ซี่เสริ์ฟในหมอ้ดนิ

金蒜煎牛肉

เนื้อเจี๋ยนกระเทียม

黑椒鲜菌牛柳粒

เนื้อสันในผัดพริกไทด า

葱蒜椒盐骨

ซี่โครงหมทูอดพริกเกลอื



蚝皇原只鲍鱼

หอยเป๋าฮือ้เจี๋ยนน า้มนัหอย

蚝皇蘑菇鲍片

หอยเป๋าฮือ้เหด็หอมน า้แดง

鲍汁鹅掌鲍鱼

หอยเป๋าฮือ้ขาหา่นน ้าแดง

掌煲配花胶海参和鲍鱼

หอยเป๋าฮือ้ ขาห่าน ปลิงทะเลและ
กระเพาะปลาน า้แดงตุน๋หมอ้ดนิ



极品酱爆河虾

กุง้แม่น ำ้ผดัซอสเอ็กซโ์อ หรอื ทอดพรกิเกลอื

炸虾配咸蛋

กุง้ทอดซอสไขเ่ค็ม 

蛋白炒鮮蝦

กุง้ผดัเห็ดหูหนูไขข่ำว

豉油皇香煎大明蝦 每隻

กุง้เจีย๋นซอีิว๊

辣味豆腐石斑

เนือ้ปลำเกำ๋ทอดผดัเตำ้หูท้อดซอสพรกิ

银丝蒜茸菜甫蒸鳕魚

ปลำหมิะน่ึงวุน้เสน้กระเทยีมเจยีว

酱海参

ปลงิทะเลผดัซอสเอ็กซโ์อ

花膠海參煲

ปลงิทะเลและกระเพำะปลำน ำ้แดงตุ๋นหมอ้ดนิ



酱皇爆杏鲍菇螺片

หอยสังข์ผดัซอสเอก็ซโ์อ

烩煎带子

หอยเชลล์เจี๋ยนฟองเตา้หูม้้วนซอสเป๋าฮือ้

天府煎釀带子

หอยเชลล์กบักุ้งบดซอสพรกิแหง้

榄菜带子四季豆

หอยเชลล์ผดัถัว่ฝักยาว

蒜茸粉丝蒸帶子

หอยเชลลน่ึ์งวุน้เสน้กระเทยีม



星班

ปลาเก๋าแดง 

海石斑

ปลาเก๋าด า 

笋壳鱼

ปลาบู่

เลือกการท าอาหารไดด้ังต่อไปนี้

酸辣醬

ซอสพริกมะนาว

港式清蒸

นึ่งขิงสตูร “ฮ่องกง”

豉汁蒸

นึ่งซอสเต้าซี่

油浸

ทอดราดซอีิ๊ว

酸甜

ทอดราดซอสเปรีย้วหวาน



波士顿龙虾

กุ้งมังกรบอสตนั

เลือกการท าอาหารไดด้ังต่อไปนี้

上汤蛋面焗

กุ้งมังกรบะหมี่ไขผ่ัดยอดซุป

醬爆

ผัดซอสเอก็ซโ์อ

大千焗

กุ้งมังกรผดัเตา้ซีแ่ละพรกิแห้ง

蒜茸牛油

กุ้งมังกรทอดเนยกระเทียม



金菇露笋粟米羮

ซุปข้าวโพดเหด็เขม็ทองและหนอ่ไมฝ้รัง่ 

紫菜豆腐羹

ซุปสาหรา่ยเต้าหู้

酸甜素咕咾肉

ฟองเต้าหู้มว้นทอดเสริฟ์กับซอสเปรีย้วหวาน

红烧竹笙豆腐

เต้าหู้ทอดเยือ่ไผน่ ้าแดง

錦繡扒西蘭花

บร๊อคโคลีแ่ละเหด็รวมมิตรตุ๋นน ้าแดง



桂花姜茶芝麻汤丸

บัวลอยน ้าขงิดอกหอมหมืน่ลี้

至尊芒果布甸

พุดดิ้งมะมว่ง และไอศกรมีมะพรา้วหนา้สม้โอและลิ้นจี่

香蕉焦糖枣茸锅饼

พุทราจีนทอด (วอแป๋ง) และซอสคาราเมลกล้วย

奇亚籽白玉丹椰子雪糕蜜瓜露

ไอศครีมมะพรา้ว สาคูแคนตาลปู เมล็ดเชีย และลูกตาล

水果豆腐布丁

เต้าฮวยฟรุ๊ตสลดั  

椰汁甜瓜西米露

สาคูแคนตาลปูน ้ากะทิในลกูมะพรา้วอ่อน


