Dim Sum Menu
Steamed scallop dumpling with shrimp caviar

190

THB

180

THB

95

THB

95

THB

80

THB

180

THB

95

THB

80

THB

85

THB

85

THB

75

THB

75

THB

80

THB

190

THB

80

THB

95

THB

85

THB

ขนมจีบหอยเชลล์ไข่กุ้ง

Steamed truffles dumpling with shrimp caviar
ขนมจีบเห็ดทร ัฟเฟิ ลไข่กงุ้

Steamed shrimps dumplings with shrimp caviar
ขนมจีบกุง้

Steamed shrimps and pork dumplings with shrimp caviar
ขนมจีบกุง้ และหมู

Steamed chicken dumplings with X.O sauce
ขนมจีบไก่ซอส X.O

Steamed shrimp dumplings “Ha Gao” with foie gras
ฮะเก๋ากุ้งตับห่านบด

Steamed shrimp dumplings “Ha Gao”
ฮะเก๋ากุ้ง

Steamed shrimp dumplings “Ha Gao” with chive and mushroom
ฮะเก๋ากุ้งกุยช่ายเห็ดหอม

Steamed shrimps with spinach dumplings
เกี้ยวกุ้งป่ วยเล้ง

Steamed Chiu Chow Fun Guo dumpling
ฝั๋นโก๋แต้จวิ๋

Steamed pork spare ribs with black bean sauce
ซีโ่ ครงหมูเต้าซี่

Steamed minced shrimp and seaweed rolls with corn sauce
สาหร่ายห่อกุ้งซอสข้าวโพด

Steamed shrimp balls with brown sauce
ลูกชิน
้ กุ้งน้าแดง

Steamed scallop with lemon and chili
หอยเชลล์นึ่งพริกมะนาว

Steamed fillet fish with lemon and chili
ปลานึ่งพริกมะนาว

Steamed shrimps with lemon and chili
กุ้งนึง่ พริกมะนาว

Xiao long pao
เสีย่ วหลงเปา

Price is exclusive of 7% Government Tax and 10% Service Charge

Dim Sum Menu
Steamed rice noodle rolls with scallops

190

THB

95

THB

85

THB

80

THB

90

THB

80

THB

80

THB

95

THB

120

THB

75

THB

85

THB

120

THB
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THB

120

THB
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THB

75

THB

85

THB

ก๋วยเตีย๋ วหลอดหอยเชลล์

Steamed rice noodle rolls with shrimps
ก๋วยเตีย๋ วหลอดกุ้ง

Steamed rice noodle rolls with barbecue pork
ก๋วยเตีย๋ วหลอดหมูแดง

Steamed barbecue pork buns
ซาลาเปาหมูแดง

Steamed custard cream lava buns
ซาลาเปาไส้ครีมลาวา

Steamed custard cream buns
ซาลาเปาไส้ครีม

Steamed taro mashed buns
ซาลาเปาไส้เผือก

Deep fried shrimp dumpling “Ha Gao”
ฮะเก๋ากุ้งทอด

Deep fried seafood spring rolls with wasabi dressing
เปาะเปี๊ ยะกระดาษทะเลทอดซอสวาซาบิ

Deep fried spring rolls
เปาะเปี๊ ยะทอด

Deep fried mashed taro balls
เผือกทอด

Deep fried shrimp wonton with wasabi dressing
เกี้ยวกุ้งทอดราดซอสวาซาบิ

Deep fried shrimp balls with salad dressing
ลูกชิน
้ กุ้งทอดราดซอสครีมสล ัด

Deep fried shrimp with sweet and sour sauce
กุ้งกีต้าร์ซอสเปรีย้ วหวาน

Pan fried turnip cake
ขนมผักกาดทอด

Pan fried chive buns
กุยช่ายทอด

Pan fried bean curd skin rolls with shrimp
ฟองเต้าหู้ทอด

Price is exclusive of 7% Government Tax and 10% Service Charge

