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デザート| Dessert | ของหวาน

波オリジナルフライドライス |  Signature Japanese fried rice | ข�าวผัดญี่ปุ�น

柚子シャーベット

yuzu sorbet natural flavor 260 ฿
ไอศกร�มซอร�เบท�ยูสุ

日本みかんシャーベット

orange sorbet natural flavor 260 ฿
ไอศกร�มซอร�เบท�ส�มญี่ปุ�น

自家製蓬おやき

homemade yomogi red bean mochi 2 pcs 200 ฿
โมจ�โยะโมะกิ ใส�ถั่วแดง 2 ชิ�น 

抹茶アイスクリーム

green tea ice cream 200 ฿
ไอศกร�มชาเข�ยว

天ぷらアイスクリーム（バニラ又は抹茶）

tempura ice cream (vanilla or green tea) 250 ฿
ไอศกร�มทอด (รส วนิลลา หร�อ ชาเข�ยว)

日本和牛スパイスドライカレー

Japanese wagyu spiced curry fried rice 500 ฿
ข�าวผัดเนื้อวากิวใส�ผงกระหร�่

ファグラ照り焼きフライドライス  
foie gras teriyaki fried rice 390 ฿
ข�าวผัดฟ�วกราตับเป�ด

鰻フライドライス         

eel garlic fried rice 350 ฿
ข�าวผัดปลาไหล

黒毛和牛フライドライス
A4 kuroge wagyu fried rice 370 ฿
ข�าวผัดเนื้อวากิว คุโรเกะ เกรด a4

波スタイル海老フライドライス

Nami style shrimp fried rice 350 ฿
ข�าวผัดกระเทียมกุ�ง

ガーリックフライドライス

garlic fried rice 170 ฿
ข�าวผัดกระเทียม



May 2022May 2022

アペタイザー | Appetizer | เมนูเร�ยกน้ำย�อย 

海老味噌コロッケ

shrimp miso croquette

กุ�งผสมมันฝรั่งคลุกเกล็ดขนมป�งทอด

サラダ | Salad | สลัด

津スタイル日本風サラダ　白胡麻ドレッシング

Tsu style Japanese salad, white sesame dressing

สลัดสไตล� ส� เส�ร�ฟพร�อมน้ำสลัดงา

又は | or | หร�อ

冷やしわかめ胡瓜サラダ 

wakame seaweed and cucumber salad 

ยำสาหร�ายกับแตงกวา

スープ | Soup | ซุป

椎茸と玉葱のコンソメスープ

shiitake mushroom consomme soup

ซุปใสเห็ดหอม

又は | or | หร�อ

野菜味噌汁

miso soup with mixed vegetables

ซุปเต�าหู�ใสผักรวม

( メインコースを一つお選びください。サイドに季節の野菜炒め付きます）

choice of one main dish with seasonal vegetables

เล�อกอาหารจานหลักกับผักต�างๆ

野菜ガーリックチャーハン

vegetable garlic fried rice

ข�าวผัดกระเทียม

日本品種メロン又は抹茶アイスクリーム | Dessert | ของหวาน

melon or green tea ice cream 

เมล�อน  หร�อ ไอศกร�มชาเข�ยว

おすすめセットメニュー | Nami signature set menu | ชุดเมนูแนะนำ アラカルトメニュー | A la carte menu | เมนูตามสั่ง

刺身盛合せ | Assorted sashimi | ปลาดิบรวม

刺身 5 点盛       
sashimi selection 5 pcs 980 ฿
ซาซิมิรวม 5 ชิ�น 

刺身 10 点盛     
sashimi selection 10 pcs 1,820 ฿
ซาซิมิรวม 10 ชิ�น 

特上刺身 12 点盛
deluxe sashimi selection 12 pcs 3,300 ฿
ซาซิมิรวม 12 ชิ�น 
  

握り寿司盛合せ| Assorted sushi | ข�าวป��นรวม

握り寿司 5 貫    
sushi selection 5 pcs 980 ฿
ข�าวป��นซูชิรวม 5 ชิ�น 

握り寿司 10 貫     
sushi selection 10 pcs                                           3,000 ฿
ข�าวป��นซูชิรวม 10 ชิ�น

魚の鮮度に�じて�更します

Selection based on seasonal availability form Toyosu fish market
เมนูปรับเปล�่ยนตามฤดูกาล และการจำหน�ายอาหารทะเลที่ตลาดปลาโทโยสุ 

スープ | Soup | ซุป

野菜味噌汁 　                    

miso soup with mixed vegetables 150 ฿
ซุปเต�าหู�ใสผักรวม

椎茸と玉葱のコンソメスープ 

shiitake mushroom consomme soup 180 ฿
ซุปใสเห็ดหอม

前菜 | Japanese style snacks | อาหารทานเล�นสไตล�ญี่ปุ�น

枝豆塩蒸し

steamed edamame broad beans 170 ฿
ถั่วแระญี่ปุ�นนึ่ง

銀杏塩煎り

roasted gingko nuts, sea salt                                                             180 ฿
แปะก�วยย�างเกลือ

ししゃもから揚げ

shishamo smelt fritta                                                                           210 ฿
ปลาไข�ทอด

甘海老から揚げ

deep-fried sweet shrimp, lemon                                                      200 ฿
กุ�งทอด

刺身と握り寿司メニュー | Sashimi and sushi selection | ซาซิมิและซูซิ
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鉄板メインコース | Teppan main course |  อาหารจานหลักเทป�นยากิ

松坂牛サーロイン 

Matsusaka beef striploin 200 g 7,300 ฿
เนื้อมัตส�ซากะ สันนอก 200 กรัม

A5 宮崎牛リブアイ                
A5 Miyazaki beef rib eye 400 g 5,880 ฿
เนื้อมิยาซากิ ร�บอาย เกรด เอ5 400 กรัม

A5 宮崎テンダーロイン
A5 Miyazaki beef tenderloin 200 g 6,900 ฿
เนื้อมิยาซากิ สันใน เกรด เอ5  200 กรัม

A5 宮崎サーロイン 
A5 Miyazaki beef striploin 200 g 4,200 ฿
เนื้อ มิยาซากิ สันนอก เกรด เอ5 200 กรัม

オーストラリア和牛テンダーロイン

Australian wagyu beef tenderloin 200 g 2,750 ฿
เนื้อวากิวออสเตรเล�ย สันใน 200 กรัม 

オーストラリア和牛サーロイン

Australian wagyu beef striploin 200 g 2,350 ฿
เนื้อวากิวออสเตรเล�ย สันนอก 200 กรัม

アメリカプライム牛テンダーロイン 

US prime USDA beef tenderloin 200 g 2,880 ฿
เนื้ออเมร�กา สันใน 200 กรัม

アメリカプライム牛サーロイン                

US prime beef striploin 200 g 1,990 ฿
เนื้ออเมร�กา สันนอก 200 กรัม

オーストラリアアンガステンダーロイン

Australian angus beef tenderloin 1,880 ฿
เนื้อแองกัสออสเตรเล�ย สันใน 200 กรัม

ニュージーランドラムロック

New Zealand lamb rack 300 g 1,880 ฿
เนื้อซี่โครงแกะนิวซีแลนด� 300 กรัม

ニュージーランドラムテンダーロイン 

New Zealand lamb tenderloin 200 g 1,200 ฿
เนื้อแกะนิวซีแลนด� สันใน 200 กรัม 

熟成黒豚ロース 
mature kurobuta pork loin 200 g 600 ฿
เนื้อหมูคุโรบูตะ สันนอก 200 กรัม

チキン胸肉

chicken breast 200 g 500 ฿
เนื้ออกไก� 200 กรัม

チキンモモ肉

chicken leg 200 g 490 ฿
เนื้อน�องไก� 200 กรัม

海鮮シーフードセレクション | From the ocean | ฟอร�ม เดอะ โอเชี่ยน

北海道タラバ蟹

Hokkaido taraba crab 300 g 3,950 ฿
ขาปูทาราบะ ฮอกไกโด 300 กรัม 

ボストンロブスター

Boston lobster 700 g market price
กุ�งมังกรบอสตัน 700 กรัม

北海道産帆立
Hokkaido scallop 6 pcs 2,000 ฿
หอยเชลล�ฮอกไกโด 6 ตัว 

スノーフィッシュ

US snow fish 200 g 1,750 ฿
ปลาหิมะจากอเมร�กา 200 กรัม

キングタイガープラウン

king tiger prawn 200 g 1,350 ฿
กุ�งลายเส�อ 200 กรัม

アメリカ産ホタテ貝
US scallop 200 g 840 ฿
หอยเชลล� จากอเมร�กา 200 กรัม 

サーモン

salmon 200 g 800 ฿
ปลาแซลมอน 200 กรัม

エビ

shrimp 12 pcs 610 ฿
กุ�งกุลาดำ 12 ตัว

ガーデン野菜 | From the garden | ฟอร�ม เดอะ การ�เด�น

ミックス茸

assorted mushrooms 290 ฿
เห็ดรวมมิตร

ミックス野菜

mixed vegetables 270 ฿
ผักรวมมิตร

アスパラガス

asparagus  270 ฿
หน�อไม�ฝรั่ง

ブロッコリー

green broccoli  180 ฿
บรอกโคล�  

（メインを選びセットにする場合は別途 660 THB ）
 (set menu please add supplement charge of 660 THB per person)

สั่งเซตเมนูเพ��ม  660 บาทต�อท�าน

ミートセレクション | From the land | ฟอร�ม เดอะ แลนด�
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おすすめ一品料理 | Nami signature dishes | เมนูเด�นประจำร�าน

ボストンロブスター 1 匹と a5 宮崎サーロイン 100 g
Boston lobster 700 g 1pc, A5 Miyazaki beef striploin 100 g  market price
กุ�งมังกรบอสตัน 700 กรัม และ เนื้อ มิยาซากิ สันนอก เกรด เอ5 100 กรัม

A5 宮崎サーロイン 200 g とタイガープラウン 1 pc
Japanese A5 Miyazaki beef striploin 200 g, tiger prawn 1pc 5,000 ฿
เนื้อมิยาซากิสันนอกเกรดเอ5 200 กรัม และ กุ�งลายเส�อ 1 ตัว

オーストラリア和牛テンダーロイン 200 g とタイガープラウン 1 pc
Australian wagyu beef tenderloin 200 g, tiger prawn 1pc 4,050 ฿
เนื้อวากิวออสเตรเล�ยสันใน 200 กรัม และ กุ�งลายเส�อ 1 ตัว

オーストラリア和牛サーロイン 200 g と北海道帆立 2 pcs
Australian wagyu beef striploin 200 g, Hokkaido scallop 2 pcs 3,100 ฿
เนื้อวากิวออสเตรเล�ยสันนอก 200 กรัม และ หอยเชลล�ฮอกไกโด 2 ตัว

北海道帆立 3 pcs とタイガープラウン 2 pcs
Hokkaido scallop 3 pcs, tiger prawn 2 pcs 2,850 ฿
หอยเชลล�ฮอกไกโด 3 ตัวและ กุ�งลายเส�อ 2 ตัว

熟成黒豚 200 g とタイガープラウン 2 pcs
mature kurobuta pork loin 200 g, tiger prawn 2 pcs 2,500 ฿
หมูคุโรบูตะสันนอก 200 กรัม และ กุ�งลายเส�อ 2 ตัว

サーモン 200 g とタイガープラウン 1 pc
salmon 200 g, tiger prawn 1pc 2,250 ฿
ปลาแซลมอน 200 กรัม และ กุ�งลายเส�อ 1 ตัว

スノーフィッシュテリヤキ 200 g と下記の一品をお選び下さい
snow fish teriyaki 200 g  
ปลาหิมะซอสเทอร�ยากิ 200 กรัม

海老味噌コロッケ

shrimp miso croquette                                                  260 ฿
กุ�งผสมมันฝรั่งคลุกเกล็ดขนมป�งทอด

冷やしわかめサラダ

wakame seaweed and cucumber salad 210 ฿
ยำสาหร�ายกับแตงกวา

津スタイル日本風サラダ　白胡麻ドレッシング

Tsu style Japanese salad, white sesame dressing 210 ฿
สลัดสไตล� ส� เส�ร�ฟพร�อมน้ำสลัดงา

廣島牡蠣と長ネギと椎茸のスパイシー味噌 

Hiroshima oyster, green onions and shiitake mushrooms 580 ฿
with spicy miso
หอยนางรมเสร�ฟ�พร�อมผัก ต�นหอมญี่ปุ�น และเห็ดหอม ผัดซอสมิโซ 

サーモンと茸のガーリックハーブバター蒸し 

steamed salmon and mushrooms with garlic herb butter 660 ฿
แซลมอนนึ่งเสร�ฟ�พร�อมเห็ดหอมกับเนยกระเทียม

北海道スルメイカガーリックバターアスパラガス炒め

Hokkaido squid and asparagus with garlic squid soy sauce 890 ฿
ปลาหมึกญี่ปุ�นและหน�อไม�ฝรั่งผัดด�วยซอสกระเทียม

フォアグラ 2 pcs　ポートワイン又はテリヤキソース 
duck foie gras 2 pcs, port wine or teriyaki sauce 1,200 ฿
ฟ�วกราตับเป�ด 2 ชิ�น, ซอสพอร�ตไวน� หร�อ ซอสเทอร�ยากิ  

A5 宮崎サーロイン　薄�きスタイル 100g　和牛ソース
A5 Miyazaki striploin sliced usuyaki style 100 g, wagyu sauce 2,300 ฿
เนื้อมิยาซากิสันนอกสไลด� ยูสุยากิสไตล�  เกรดเอ5 100 กรัม และซอสวากิว

鶏モモ肉 with chicken leg กับเนื้อน�องไก� 2,450 ฿
アメリカ産帆立 5 pcs with US scallop 5 pcs กับหอยเชลล� 5 ตัว 2,850 ฿
タイガープラウン 1pc with tiger prawn 1 pc กับกุ�งลายเส�อ 1 ตัว 2,950 ฿

(メインコースを一つお選びください。サイドに季節の野菜炒め付きます）

Choice of one main with seasonal vegetables
เล�อกอาหารจานหลักกับผักต�างๆ


