
Jelly fish and sliced abalone in 
sesame oil
แมงกะพรุนเปาฮื้อน้ำมันงา

The Silk Road Dim sum Trio
ติ่มซำสามกษัตริย

Chilled poached chicken in Chinese 
wine
ไกแชเหลา

Spicy black fungus salad with 
Szechuan sauce
ยำเห็ดหูหนูดำซอสเสฉวน

Szechuan hot and sour soup with 
fish maw, shredded chicken, 
sea cucumber and mushrooms
ซุปเสฉวน

Cantonese style double boiled 
fresh fish maw healthy soup
กระเพาะปลาสดตุนในน้ำซุปกวางตุงเพื่อสุขภาพ

Barbecued boneless duck
เนื้อเปดยาง

Roasted pork with honey
หมูแดงอบน้ำผึ้ง

Stir-fried tiger prawns from samut 
sakhon with beijing sauce
กุงลายเสือจากสมุทรสาครผัดซอสปกกิ่ง

Stir-fried pork from Nakhon 
Pathom with sweet and sour sauce
หมูนครปฐมผัดเปรี้ยวหวาน
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* Athenee Club and Marriott Bonvoy benefits apply (up to max 30% saving). Prices are subject to 7% government tax. 
Third party delivery service will be charged according to your location.

T A K E  A W A Y  &  D E L I V E R Y   M E N U

THE SILK ROAD 
เมนูความอรอยสงตรงถึงบานคุณ

Stir-fried Chinese bok choy with dried 
sole Cantonese style
ผักฮองเตผัดทิปโป

Stir-fried Wagyu beef fillet from Japan 
with X.O sauce
เนื้อวากิวญี่ปุนเจี๋ยนซอสเอ็กซโอ

Stir-fried rice vermicelli with prawns, 
BBQ pork, shredded chicken, almond 
with sweet and sour sauce
เสนหมี่ประตูมังกรผัดเปรี้ยวหวาน

Stir-fried sliced sea whelk from Phang 
Nga with Jiang Bao sauce
หอยสังขพังงาผัดซอสเจียงเปา

Stir-fried prawn from Nakhon Pathom 
and celery with X.O sauce
กุงขาวจากนครปฐมผัดคื่นชายฝรั่งและซอสเอ็กซโอ

Roasted tender pork spare ribs with 
brown sticky rice sauce
ซี่โครงหมูออนนครปฐมอบซอสขาวเหนียวแดง

Stir-fried Chinese noodles with crab 
meat
หมี่ซั่วผัดเนื้อปู

Cantonese organic fried rice with dried 
shrimps, salted fish and crispy dried 
scallops
ขาวออรแกนิกผัดสไตลกวางตุงใสปลาเค็ม

และกุงแหงโรยหนาดวยกังปวยทอดกรอบ

Organic rice
ขาวหอมมะลิออรแกนิก

Double-boiled gingko nuts with 
Japanese pumpkin in young coconut
แปะกวยตุนน้ำฟกทองในลูกมะพราวออน
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IF YOUR FAVORITE DISH IS NOT LISTED, PLEASE ASK. Chef Recommendation Dish

เมนูแนะนำ


