เครือ
่ งว่าง Starter
ขนมเบือ
้ งโบราณไส ้กุ ้ง
Thai traditional crispy crepe filled with shrimp
ยาหัวปลี
Banana blossom salad
ก ับข้าว Main course with rice to share
ต ้มจิว๋ ไก่บ ้านตะนาวศรี
Free range Tanaosri chicken soup with potatoes and basil
ปลากะพงผัดฉ่า
Stir-fried seabass with finger root and peppercorn
มัสมั่นเนือ
้ น่องแก ้วกาแพงแสน
Mussaman curry with Kamphaeng Saen Beef
น้ าพริกอ่องไส ้อัว่ ไก่
Northern style dip with Chiangmai sausage
ผัดยอดฟั กแม ้วเห็ดหอม
Stir-fried chayote with shiitake mushroom and oyster sauce
ของหวาน Dessert
ไอศกรีมกะทิ
Coconut ice cream with seasoning
ขนมไทยรวม
Assorted Thai dessert

1,600 Baht

All dishes may contain nuts and shellfish,
please inform us of any dietary restrictions.
Prices are subject to 10% service charge and government tax

เครือ
่ งว่าง Starter
พล่าทูน่า
Tuna salad with mint leaves
หมีก
่ รอบกุ ้งแม่น้ า สูตรโบราณ
Traditional sweet and sour crispy rice vermicelli with river prawn
ซ่าหมู
Spicy shredded pork and shrimp with wildbetal leaf bush
ก ับข้าว Main course with rice to share
ต ้มข่าไก่สต
ู รโบราณ
Chicken soup in coconut milk and galangal
แพนงเนือ
้ เทนเดอร์ลอยด์
Australian Tenderloin panang curry
สายบัวผัดกะปิ กุ ้ง
Stir-fried lotus stem with shrimp paste
ปลากะพงผัดต ้นหอม
Stir-fried seabass with leek
หมูยา่ งน้ าพริกข่า
Grilled pork with ginger chili paste
ของหวาน Dessert
ขนมโคในน้ ากะทิ
Sweet coconut dumpling in coconut milk
เสน่หจ
์ ันทน์
Sweet mung bean in fruit-shaped /Saneh Jaan

2,000 Baht

All dishes may contain nuts and shellfish,
please inform us of any dietary restrictions.
Prices are subject to 10% service charge and government tax.

เครือ
่ งว่าง Starter
เมีย
่ งเสน่หจ
์ ันทน์
Dried shrimp, peanut, ginger, lemon wrapped in wildbetal leaf bush
ช่อมาลีไส ้ปลาช่อนนา
Stuffed flower-shaped dumpling filled with fish
พล่าหอยเชลล์
Hokkaido scallop salad with mint leaves
ถุงทองไส ้ไก่
Fried dumpling stuffed with minced chicken
ก ับข้าว Main course with rice to share
ต ้มกะทิสายบัวกุ ้งแม่น้ า
Coconut soup with lotus stem and river prawn
ห่อหมกปลาช่อนนา
Steamed curried fish wrapped in banana leaves
เนือ
้ ริบอายย่าง น้ าจิม
้ แจ่วอีสาน
Grain fed rib eye with northeastern style dip
แกงเผ็ดปลาหิมะมะเขือเหลือง
Red curry with Gindara and eggplant
ผัดยอดฟั กแม ้วเห็ดหอม
Stir-fried chayote with shiitake mushroom and oyster sauce
ของหวาน Dessert
ข ้าวเหนียวมูน มะม่วงน้ าดอกไม ้
Mango with sticky rice and coconut milk
ส ้มฉุน
Fruit in citron syrup with ginger and shallot
เสน่หจ
์ ันทน์
Sweet mung bean in fruit-shaped /Saneh Jaan

2,500 Baht

All dishes may contain nuts and shellfish,
please inform us of any dietary restrictions.
Prices are subject to 10% service charge and government tax.

