
เต้าหู้ทอดพริกเกลือ

เป็ดปักก่ิงห่อแป้ง ซอสฮอยซินวาซาบ ิ

ปูน่ิมทอดกรอบผัดพริกเกลือ

ซี่โครงหมูตุ๋นซอสเปรี้ยวหวานสไตล์เย่า 

ปลาเงินทอด ผัดซอสไข่เค็มและ
ข้าวตังกรอบ

ปลาค็อดทอดแบบเซี่ยงไฮ้ซอสชีอิว๊หวาน

ต่ิมซ ารวม สไตล์เย่า

เห็ดนางรมหลวงผัดซอสเต้าซี่และ
ถ่ัวแระญ่ีปุ่น

6 อย่างรวม สไตล์เซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วย เป็ด
ย่าง ปลาค็อดซอสหวาน สลัดไก่ หมูกรอบ หมู
แดง และย าแมงกระพรุน

ไก่แช่เหล้าเสิร์ฟพร้อมเส้นบกุ

เน้ือน่องลายตุ๋นยาจนี

ย าแมงกะพรุนน ้ามันงา เสิร์ฟพร้อม
เน้ือปูทาราบะ

素食 招牌菜 热销菜
上海菜 四川菜 粤菜

BANGKOK MARRIOTT HOTEL THE SURAWONGSE
262 Surawong Road, Si Phraya, Bangrak, Bangkok 10500
Tel  02 088 5666



ซุปซ่ีโครงหมูใส่เหด็หลินจอื และกังป๋วย 

ซุปเต้าหู้ดอกเหมยและเหด็โมเรล

ซุปเสฉวนทะเล

ซุปปลาค็อดและหอยเชลล์

ซุปปลาเงิน

ซุปกระเพาะปลาสดเหด็จินถังเช่าตุ๋น 96 ช่ัวโมง

ซุปเป็ดกับเน้ือมะพร้าวออ่นและเป๋าฮ้ือ

เก๊ียวกุ้งในน ้าซุปเหด็และใบชาอูห่ลง 

488

458

488

488

488

2 380

688

458
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เป็ดปักก่ิงสไตล์ไทยหรือสไตล์ฮ่องกง

หมูแดงอบน ้าผึ้ง

หมูกรอบ ซอสฮอยซินวาซาบ ิ

เป็ดย่าง

บาร์บีคิวรวม เป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ 

หมูหัน เสิร์ฟพร้อมหม่ันโถวและเครื่องเคียง

ซ่ีโครงหมูอบน ้าผึ้ง

เต้าหู้มาโผ หมูสับ

ไก่ทอดผัดพริกกรอบและเม็ดมะม่วงหิมพานต์
และพริกป่นเครื่องเทศ 7 ชนิด 

หมูสามช้ันตุ๋นกับถ่ัวเหลืองและซอสฮอยซิน 
เสิร์ฟพร้อมหม่ันโถ

หมูสามช้ันผัดกับเผือกในซอสเต้าเจีย้ว

เน้ือวากิวและเหด็ผัดซอสเอก็ซ์โอ

เน้ือวากิวและตับหา่นผดักับยอดมะพร้าวออ่น
ในซอสพริกไทยด า

238

1588

9 780

3288

55

55

8 0

8 0

168

1688
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ปลาค็อดคลุกอัลมอนด์ทอด เสิร์ฟพร้อมซอส
กงเป่าสไตล์เสฉวน

ซุปหม่าล่าเน้ือปลาเก๋าด า ผักดอง ใส่เส้นบุกจนี

ปลาหิมะทอดใบชาอูห่ลง พร้อมซอสซีอิว๊

ปลาค็อดน่ึงกับเต้าหู้ พร้อมซอสถ่ัวเหลือง
กรอบ

กุ้งตุ๋นกับซอสกาน่าฉ่ายและเหด็ชิเมจิ

กุ้งแม่น ้าผัดซอสใบชาอูห่ลง (1 ตัว) 

กุ้งมังกรภูเก็ตทอด ผัดกับซอสทรัฟเฟลิ (1 ตัว)

ผัดหน่อไม้ทะเลกับเห็ดหอม ถ่ัวแขก และยอด
มะพร้าวกับซอสหอยนางรม

กะเพาะปลา เป๋าฮ้ือ หอยเชลล์ ไข่นกกระทาทอด 
และหูฉลามเจตุ๋นในซอสสทีอง

95

158

1088

118

158

1588

1980

1388

2680
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ปลาเก๋าแดง

ปลาบู่

ปลาเก๋าด า

กุ้งมังกรภูเก็ต

บอสตันล็อบเตอร์

ปูด า

• ซีอิ๊ว

• ซอสเต้าซ่ี

• ซอสเต้าเจี้ยว

• ซอสพริก

• ซอสกระเทียม

• ซอสซีฟูด้

• ซอสพริกไทยด า

• ซอสเอ็กซ์โอ

• ซอสผัดผงกะหรี่ 

• ซอสน ้ามันหอย

สมุนไพรจีน 

ตุ๋นขิงต้นหอม 

ต้มโจ๊ก

THB 558 / 100 grams

THB 328 / 100 grams

THB 288 / 100 grams

THB 1288 / 100 grams

THB 698 / 100 grams

THB 958 / 100 grams
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โจ๊ก

•

โจ๊กสีทอง (ไม่ใส่เคร่ือง)

•

鲜

ทะเลรวม

•

หมูกรอบ

•

เน้ือวากิวสไลด์

•

ไก่บด

ข้าวผัดเป็ดย่างและกุ้งสไตล์เย่า

ข้าวห่อใบบวัหอยเชลล์และเน้ือปทูะเลจันทบรุี

ข้าวผัดตับห่าน และทรัฟเฟลิ

ข้าวผัดฟูเจี้ยนทะเล

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

5
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เส้นสดดึงมือหรือเสน้ตัด ซอสหมูสับแบบเผด็ 
ทานกับกุ้งมังกรภูเก็ตและเป่าฮ้ือ

เส้นสดดึงมือหรือเสน้ตัดซอสหมูสบัแบบเผด็

ก๋วยเต๋ียวราดหน้าทะเลรวม

บะหม่ีไข่ เป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ ในน ้าซุป
และซอสเกรวี่

เส้นใหญ่ผดัซีอิ๊วเน้ือวากิว

ก๋วยเต๋ียวเสน้สดเสริ์ฟพร้อมเน้ือน่องลาย

บะหม่ีภูเก็ตล็อบสเตอร์ เสิร์ฟพร้อม
บะหม่ีไข่ทอด ราดซอสเต้าซ่ี

698

75

78

188
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蔬菜

มะเขือม่วงผัดซอสเซ่ียงไฮ้

เต้าหู้ทอดและหน่อไม้จีนตุ๋นในกานาฉา่ย

ผัดถ่ัวแขกเต้าหู้แห้งทอด

ผัดคะน้าฮ่องกง แปะก๊วย และเห็ดโมเรล

ผัดเห็ดรวมและถ่ัวแระญ่ีปุน่ซอสถ่ัวเหลือง

ผักกาดหางหงส์ตุ๋นเม็ดบัวในซอสฟกัทอง

หน่อไม้ฝรั่งและยอดมะพร้าวออ่นผดัซอสเกลือ

ผัดปวยเล้งและปาท่องโก๋กับซอสเกลือ

32

36

38

38

39

38

58

58
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点心

เสี่ยวหลงเปาแบบด้ังเดิม

ฝั่ นโก๋ไส้ผัก

ซาลาเปาไส้ไข่เค็มลาวา

ฮะเก๋าแบบด้ังเดิม

ก๋วยเต๋ียวหลอดกุ้ง

ซาลาเปาหมแูดง

เก๊ียวหมูและกุ้งพร้อมซอสหม่าล่า

กรรเชียงปูไสกุ้้งน่ึงกับซอสผงกะหรี่

กรรเชียงปูไส้กุ้งน่ึงกับซอสซีฟูด้

ขนมจีบกุ้งและหอยเชลล์ พร้อมไข่ปลาคาเวียร์

เก๊ียวหมูและกุ้ง

ซาลาเปาไส้ครีม

ลูกช้ินกุ้งน่ึงและหอยเชลล์ในซอสเอก็ซ์โอ

ลูกช้ินกุ้งน่ึงซอสเต้าซ่ี

ปลาค็อดน่ึงซอสซีอิ๊ว

ตีนไก่น่ึงซอสพริกเซ่ียงไฮ้

ฮะเก๋าไก่และตับห่าน

138

138

15

16

16

1

1

19

19

25

13

15

25

19

13

19

19
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点心

เปาะเปี๊ ยะผัก

เก๊ียวปูชีส

เผือกทอดไส้เป็ดย่าง

กุ้งห่อฟองเต้าหู้ทอด

ลูกช้ินกุ้งรูปล้ินจี่กับซอสวาซาบิ

ขนมผักกาดซอสเอ็กซ์โอ

พายหมแูดง

หอยจอ้กุ้ง ปูและปลาห่อฟองเต้าหู้

168

168

17

19

18

20

19

28

素食 招牌菜 热销菜
上海菜 四川菜 粤菜



甜品

มะม่วงสาคูน ้ากะทิ เสิร์ฟพร้อมแคนตาลูป
เชอร์เบทและขนมเปี๊ ยะไส้คัสตาร์ด

น ้านมอัลมอนด์กับแปะก๊วยไข่ขาว เสิร์ฟพร้อม
เค้กลูกพลับ

พุทราจีนทอด

ลูกส ารองแช่เย็นและลูกตาลเช่ือม เสิร์ฟพร้อม
เค้กนมสด

ลูกสาล่ีตุ๋นดอกเก๊กฮวย เสิร์ฟพร้อมรังนกและ
วุ้นว่านหางจระเข้

รังนกตุ๋นแปะก๊วยในลูกมะพร้าวออ่น

298

35

39

298

39

1500
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头盘

ปลาเงินทอดโรยผงชาเขียวเสิร์ฟพร้อมเมล็ดฟกัทอง

เปด็ปกัก่ิงม้วน ผัดถ่ัวแขกและเสี่ยวหลงเปา

汤

ซุปดอกไม้

主菜

ปลาหิมะทอดในซอสซีอิ๊วหวาน

ข้าวห่อใบบัวหอยเชลล์และเน้ือปูทะเลจันทบุรี

กุ้งแม่นําผัดซอสใบชาอู่หลง (1 ตัว) 

ลูกส ารองแช่เย็นและลูกตาลเช่ือม เสิร์ฟพร้อมเค้กนมสด

赏味套餐

THB 2,888 / person
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头盘

เปด็ปกัก่ิงห่อแปง้ ซอสฮอยซินวาซาบิ

ฮะเก๋าไก่และตับห่าน

汤

ซุปซ่ีโครงหมูใส่เห็ดหลินจือ ทรัฟเฟลิและกังปว๋ย

主菜

ปลาคอ็ดคลุกอัลมอนด์ทอด เสิร์ฟพร้อมซอสกงเปา่สไตล์เสฉวน

ผัดหน่อไม้ทะเลกับเห็ดหอม ถ่ัวแขก และยอดมะพร้าวกับซอสหอยนางรม

ผัดคะน้าฮ่องกง แปะก๊วย และเห็ดโมเรลสไตล์เย่า 

เส้นสดดึงมือหรือเส้นตัด ซอสหมูสับแบบเผ็ด

ลูกส ารองแช่เย็นและลูกตาลเช่ือม เสิร์ฟพร้อมเค้กนมสด

赏味套餐

THB 3,888 / person
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头盘

ปลาเงินทอด ผัดกับซอสไข่เค็มและข้าวตังกรอบ

ลูกช้ินกุ้งรูปล้ินจี่กับซอสวาซาบิ

汤

ซุปกระเพาะปลาสดเห็ดจินถังเช่าตุ๋น 96 ช่ัวโมง

主菜

หมูแดงอบน ้าผ้ีง

กุ้งมังกรภูเก็ตทอด ผัดกับซอสทรัฟเฟลิ(1 ตัว) 

มะเขือม่วงผัดซอสพริกเซ่ียงไฮ้

ข้าวห่อใบบัวหอยเชลล์และเน้ือปูทะเลจันทบุรี

มะม่วงสาคูน ้ากะทิ เสิร์ฟพร้อมแคนตาลูปเชอร์เบทและขนมเปี๊ ยะไส้คัสตาร์ด 

赏味套餐

THB 5,888 / person
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头盘

ซ่ีโครงหมูตุ๋นซอสเปร้ียวหวานสไตล์เย่า

บาร์บีคิวรวม เปด็ย่าง หมูแดง หมูกรอบ

ฮะเก๋าไก่และตับห่านพร้อมไข่ปลาคาเวียร์

汤

ซุปเปด็กระเพาะปลาใส่เน้ือมะพร้าวอ่อนเปา๋ฮ้ือและลูกฟกิแห้ง

主菜

เน้ือวากิวและเห็ดผัดซอสเอ็กซ์โอ

ปลาเก๋าแดงแล่น่ึงซอสซีฟูด้

ปูอลาสก้าน่ึงกับเต้าหู้ พร้อมกับซอสถ่ัวเหลืองกรอบ

ผัดถ่ัวแขกเต้าหู้แห้งทอด

บะหม่ีภูเก็ตล็อบสเตอร์เปน็เสิร์ฟพร้อมบะหม่ีไข่ทอด ราดซอสเต้าซ่ี 

รังนกตุ๋นน ้านมอัลมอนด์กับแปะก๊วยไข่ขาว เสิร์ฟพร้อมเค้กลูกพลับ

赏味套餐

THB 8,888 / person
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