
DELIVERY
MENU



ครัวซองตเซต 6 ชิ�น
Fancy Croissant Collection (6 pcs)

Signature

เคกฝุนหนาละลายรสช็อกโกแลต
Molten Green Tea Cake

 Tsu Premium Shabu Shabu Kit
A4 Miyazaki beef sirloin (180 g.), Black Pork
Shoulder Loin (300 g.) shabu soup base, 
mixed vegetables and tofu

DELIVERY
MENU

รสชาติ: ชาไทย, บานนอฟฟ, มะนาว, เรด เวลเวท, ทีรามิสุ
Flavors: Thai tea, Bano�ee, Key Lime, Red Velvet,
Tiramisu, Nutella * Please allow three hours per order for freshly prepared Croissants

THB

NET
2,499

THB

NET
630

เคกฝุนหนาละลายรสชาเข�ยวมัทฉะ
Molten Chocolate Cake

THB

NET390

MOLTEN CAKEThe Series

1 POUND

‘พรอม COOK’ เคร�่องปรุงทําพ�ซซามารการ�ตา

Pan-Fried Pizza
Margherita Kit

‘พรอม COOK’ เคร�่องปรุงทําชาบู เนื้อสันนอกมิยาซากิ A4 (180 กรัม)
และ สันคอหมูคุโรบูตะ (300 กรัม), นํ้าซุปและผักรวม

THB

NET830



‘Thai set 1’  ชุดขาวคลุกกะป                             THB 210 net 

Fried rice with shrimp paste, sweet pork, egg,
dried shrimp Chinese pork sausage 

‘Thai set 2’ ชุดขาวผัดนํ้าพร�กตาแดง                 THB 210 net   
Fried rice with chili shrimp paste, deep fried market fish
fresh vegetables, clear soup 

‘Thai set 3’ ชุดสปาเก็ตตี้ผัดข�้เมา                 THB 210 net   
Spaghetti Kee Mao with deep fried market fish

‘Thai set 4’ ชุดขาวผัดกระเทียม และคอหมูยาง    THB 210 net 

Fried rice with garlic, grilled pork neck, stir-fried cabbage 
with oyster sauce 

‘Thai set 5’ ชุดขาวเหนียวหมูปง THB 210 net 

Grilled pork skewers, sticky rice, Thai spicy tamarind sauce

‘International set 1’                THB 210 net  
ชุดเพนเนอาราเบียตตา ไสกรอกอิตาเลี่ยนหมู
Penne arrabiata with Italian pork sausage and
garlic bread, grilled mixed vegetables

‘International set 2’               THB 210 net  
ชุดอกไกยาง และมันบด 
Chicken breast with harissa sauce, mashed potatoes grilled 
mixed vegetables 

‘Japanese set 1’             THB 310 net  
ชุดขาวแซลมอนยางเกลือ ลูกชิ�นไกเทอร�ยากิ
Grilled salmon, teriyaki chicken balls, Japanese style egg 
omelet, fish cake, pickles, steamed mixed vegetables, silk 
tofu and wakame miso soup 

‘Chinese set 1’              THB 210 net  
ชุดไกผัดเม็ดมะมวงซอสเสฉวน และขาวผัดไข 
Sweet corn soup, Sichuan ‘gong bao’ chicken,
Hong Kong ‘kai lan’ XO Sauce, egg fried rice

‘Chinese set 2’              THB 210 net  
ชุดผัดหมี่ซั่ว และเตาหูผัดพร�กเสฉวน
Tomato and egg soup, Sichuan ‘ma po’ tofu with minced 
pork,
wok-fried spinach garlic, work-fried longevity noodle

‘Chinese set 3’              THB 210 net  
ชุดขาวผัดมานโฮ และมะเข�อผัดพร�กเสฉวน
Tofu and spinach soup, Eggplant with Sichuan chili sauce,
Man Ho fried rice, wok-fried broccoli with garlic

‘Chinese set 4’              THB 210 net  
ชุดขาวผัดหยางโจว และหมูผัดซอสเปร�้ยวหวาน
Pork meat soup with preserved eggs, sweet and sour pork,
Hong Kong ‘kai lan’ garlic sauce, Yangzhou fried rice

‘Chinese set 5’              THB 210 net  
ชุดไกผัดพร�กไทยดํา และขาวผัดเจ
Hot and sour Sichuan soup, wok-fried chicken with black 
pepper, Wok-fried sponge gourd with garlic, fried rice with 
vegetable

LOCAL



       THB 140 net 

      THB 140 net  

      THB 140 net  

      THB 140 net  
 

 

Iced Coffee 
กาแฟเย็น
Iced Chocolate 
ช็อกโกแลตเย็น
Iced Cappuccino 
คาปูชิโนเย็น
Iced Espresso 
เอสเปรสโซเย็น

Iced Tea         THB 145 net 

ชาเย็น
Iced Lemon Tea         THB 145 net  
ชามะนาวเย็น
Iced Green Tea         THB 145 net 

ชาเข�ยวเย็น

BEVERAGE

Soft Drinks         THB 80 net

นํ้าอัดลม
Pepsi, Pepsi Max, 7-Up,
Ginger ale, Tonic, Soda

Mineral Water
นํ้าดื่ม
Evian, San Pellegrino  ( L )         THB 180 net

Evian  ( S )         THB 140 net 
San Pellegrino  ( S )         THB 140 net



เมนูแนะนำจากเชฟเลสลี่

HERO
DISHES

厨师长推荐

THB

NET
330

บะหมี่ดันดันสไตลเสฉวน 四川担担面
“Dan Dan” noodles Sichuan style

THB

NET420

หมูผัดซอสเปร�้ยวหวานในรังเผือก 招牌菠蘿咕噜肉
Man Ho style sweet and sour pork, pineapple, taro nest



ไกแชเหลาแบบเซี่ยงไฮ THB 350 net 

Chilled drunken chicken

ยำแมงกระพรุน THB 420 net  
Jellyfish with spicy sauce

ซี่โครงหมูซอสซินเจียง THB 390 net 

Pork rib, Zhenjiang vinegar sauce

ซุปเตาหูปวยเลงเนื้อปู THB 380 net 

Bean curd soup with spinach and crab meat 

ซุปเสฉวนซีฟ�้ด THB 390 net  
Hot & Sour Sichuan seafood soup

ซุปขาวโพดเนื้อปู THB 390 net 

Sweet corn with crab meat soup

ซุปเสฉวนเจ THB 250 net  
Hot & Sour Sichuan soup (V)

หมูแดงอบน้ำผึ้ง  THB 350 net 

Honey glazed premium barbecue pork

เปดยางฮองกง THB 410 net  
Roasted duck

หมูกรอบมานโฮ THB 380 net  
Roasted crispy pork belly

ไกผัดเม็ดมะมวงสไตลเสฉวน THB 420 net 

Sichuan “Gong Bao” chicken with cashew nut

ไกผัดเห็ดหอมหอใบบัว THB 420 net 

Steamed lotus leaves chicken with mushrooms, bamboo shoots 

ซี่โครงหมูอบพร�กเกลือ THB 520 net 

Deep-fried pork rib with spicy garlic

ปลาหิมะผัดซอสข�งและหอมแดง 
Wok –fried Cod Fish with ginger and shallot 

ซุปเนื้อปลาเกาผักกาดดองสไตลเสฉวน 

THB 1,030 net 

THB 1,150 net 

Boiled Fish with pickled cabbage and chili 

เนื้อปลาเกาตุนมะเข�อยาวกับพร�กเสฉวนหมอดิน THB 660 net 

Grouper fillet braised with eggplant and Sichuan chili sauce in clay pot

อาหารเร�ยกน้ำย�อย | APPETIZERS

ซุป | SOUPS

บาร�บีคิว | BARBECUE AND MARINADES

ไก�, หมู และ เนื้อ | POULTRY, PORK, BEEF

อาหารทะเล | SEAFOOD



ซุปลูกชิ�นกุงโฮมเมดเสิรฟในน้ำซุปมันกุง THB 610 net 

THB 430 net 

THB 350 net  

Shrimp ball braised with vegetables and Shrimp soup 

คะนาฮองกงผัดกุนเชียง 
Wok –fried Hong Kong“Kai Lan”with Cantonese Sausage 

เตาหูโฮมเมดกับเห็ดชิเมจิซอสเปาฮื้อ 
Homemade tofu braised with Shimeiji mushrooms and abalone sauce
เตาหูมาฝอหมูสับหมอดิน THB 380 net 

Sichuan “Ma Po” tofu with minced pork

ขาวผัดมานโฮ THB 430 net 

Man Ho fried rice with Chinese ham, dry scallop and crab meat

ขาวผัดหยางโจว THB 510 net 

Yangzhou fried rice with barbecue pork and prawns

โจกเม็ดแปะกวยเจ THB 170 net  
Congee with gingko seeds and diced choi sum (V)

ราดหนาเนื้อสันในออสเตรเลีย THB 490 net 

Rice noodles fried with Australian beef tenderloin

ผัดหมี่ซั่วเจ THB 330 net 

Longevity noodle wok fried with mixed vegetables (V)

ผัก และ เต�าหู� | VEGETABLES AND TOFU

ข�าว,ข�าวต�มและบะหมี ่| RICE, NOODLES, CONGEE

กุงนึ่งซอสกระเทียม   THB 190 net 

Steamed prawns with garlic (3 pcs)

ฟองเตาหูนึ่งราดซอสเปาฮื้อ   THB 150 net 

Steamed bean curd roll with abalone sauce (3 pcs)

ฮะเกากุง    THB 160 net 

“Har Gau” steamed shrimp dumplings (3 pcs)

ขนมจีบซิวหมาย   THB 160 net 

Steamed jumbo pork and shrimp “Siu Mai” with tobiko caviar (3 pcs)

เกี๊ยวกุงและปวยเลงนึ่ง   THB 160 net 

Steamed shrimp dumplings with Chinese spinach (3 pcs)

ติ�มซำ | DIM SUM
เมนูเชฟแนะนำ | CHEF RECOMMENDATIONS



ลูกชิ�นกุงนึ่งกระเพาะปลา  THB 190 net 

Steamed shrimp ball with fish maw (3 pcs)

ขาไกนึ่งเตาซี่   
Steamed chicken feet in black bean sauce (3 pcs)

ซี่โครงหมูนึ่งเตาซี่กับเผือก  

THB 140 net 

THB 140 net 

Steamed pork spare ribs, taro in black bean sauce (5 pcs)

ขาวเหนียวหอใบบัว  THB 140 net 

Lotus leaf wrapped sticky rice, Chinese sausage, chicken,
dried shrimp and black mushroom (2pcs)

ลูกชิ�นปลาแซลมอนซอสพร�กไทยดำ  
Salmon ball with black pepper sauce (2 pcs)

ขนมผักกาดนึ่ง   

THB 180 net 

THB 140 net 

Steamed radish cake with dried shrimp and Chinese sausage (3 pcs)

ซาลาเปาไขเค็ม   
Steamed salted egg bun (3 pcs)

ซาลาเปาหมูแดง   

THB 190 net 

THB 140 net 

“Char Siu Bao” barbecued red pork bun (3 pcs)

ของนึ่ง | STEAMED

กวยเตี๋ยวหลอดกุง   
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles with prawn (3 pcs)

กวยเตี๋ยวหลอดหมูแดง  

THB 190 net 

THB 190 net 

Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles with barbecued pork (3 pcs)

พายหมูแดง   THB 200 net 

Baked barbecued red pork pu� (3 pcs)

เผือกทอดไสขาวโพดเจ  THB 160 net 

(V) Mashed taro with sweet corn (3 pcs)

ซาลาเปาไสพ�ทราจีน  THB 160 net 

(V) Homemade red date paste bun (3 pcs)

งาทอดไสไหล  THB 160 net 

(v) Sesame ball with creamy egg yolk (3 pcs)

ก�วยเตี๋ยวหลอด | “CHEUNG FUN” RICE FLOUR NOODLE

ของอบ และ ทอด | BAKED & FRIED

ชีสเคกสูตรสไตลเชฟเลสลี่ 
Chef Leslie’s signature cheesecake with passion fruit

บัวลอยน้ำข�งสไตลเชฟเลสลี่ 

THB 315 net 

THB 280 net 

Nanjing Tang Yuan (glutinous rice ball) ***

นมอัลมอนดเสิรฟพรอมคุกกี้ี้อัลมอนด THB 280 net 

Almond tea with almond biscuit ***

โอวหนี่แปะกวย THB 190 net 

Chao Zhou “Oni” with gingko nuts

ของหวาน | DESSERT


	MBOW MENU BBCO
	MBOW MENU MANHO



