
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

The Service 1921 

 
 
 
 
 

Anantara Chiang Mai Resort’s splendid colonial house was built in 1915 on land 
owned by the British government and opened in 1921 as the British Consulate of 
Chiang Mai. Its construction was one of the first tasks undertaken by the then 
newly appointed Consul General, William Alfred Rae Wood, who arrived in Chiang 
Mai to find a fluctuating community of British, the majority of whom worked 
for British companies in the teak trade.  
 
 
 
 
 

Designed for a tropical climate with spacious verandas to catch the river 
breeze and an unusual 22 yard footprint that is the exact length of a cricket 
pitch, the colonial house was the former home of the consul’s family and housed 
a courtroom, offices, servants’  quarters and stables for elephants. Welcoming a 
constant stream of visitors, British citizens in Chiang Mai came to pay their 
respects, register their presence, or seek help and advice. Drinks and meals 
were served in the consulate’s dining room, many a game of croquet was played 
on the lawn, and parties for the British King or Queen’s birthdays were social 
highlights of the year. 
 
 
 
 
 

In an eccentric reinvention of these times, The Service 1921 Restaurant & Bar 
reimagines this colonial era by restoring the consulate as the residence of the 
British government’s secret intelligence service. Although there is no record of 
secret intelligence activities being undertaken at the consulate at that time, 
the concept conjures an illusion of what such an experience might have been, 
while delighting guests with unique culinary journeys, filled with mystery and 
intrigue… 
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FOR YOUR EYES ONLY 
 

APPETISERS อาหารเรยีกน ้าย่อย 开胃菜 
 

THE SERVICE 1921 TASTING PLATTER เมนลูิ มลอง เดอะ เซอรว์สิ 1921 333 

Our chef’ s hit list of chicken wings stuffed with glass noodles and spicy 
tamarind sauce, Sichuan style pork skewers and ground beef rolled in betel 
leaves                                                           

เมนูจานเด็ดจากเชฟ ด้วย ปีกไก่ยัดไส้วุ้นเส้นหมูสับ หมูย่างซอสพริกเสฉวน เนื อบดห่อใบชะพลู เสริฟพร้อมน ้าจิ มแจ่วสูตรลับ
เฉพาะ                                                             1921 开胃小吃 
 

BANANA BLOSSOM SALAD WITH POACHED PRAWN ย้าหวัปลใีสกุ่ง้ 319 

Tender banana flower in clandestine pursuit of young herbs and poached prawn                                                                 

ย้ายอดหัวปลีอ่อนใส่กุ้งลวกคลุกเคล้าปรุงด้วยสมุนไพร                                大虾香蕉花沙拉 
 

YUM PED YANG ย้าเปด็ยา่ง 299 

A confidential specialty of locally raised duck breast salad with green apple, 
ginger, mint, goat cheese and chili lime dressing               

อกเป็ดพื นเมืองย่างเสริฟพร้อมแอปเปิ้ลเขียว ใบสะระแหน่และชีสนมแพะเพิ่มรสชาติอาหารย่าง คลุกเคล้าด้วยน ้าสลัดพริกมะนาว                                                                
酸辣鸭胸沙拉 
 

YAM NUA YANG ย้าเนื อยา่ง 298 

Grilled beef salad feeling the heat in a chili and lime dressing  

เนื อสันนุ่มย่างคลุกเคล้าด้วยน ้าปรุงรสพริกมะนาว                                     酸辣牛肉沙拉 
 

POO NIM KLUG NGA ปนูิ่มคลกุงา 290 

Deep fried soft shell crab with black and white sesame, bribed by a spicy 
tamarind sauce                                               

ปูนิ่มคลุกงาทอด เสริฟพร้อมน ้าปรุงรสมะขามเข้มข้น                                     脆香软壳蟹 
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FOR YOUR EYES ONLY 

GRILLED EGGPLANT SALAD AND CRAB MEAT ย้ามะเขอืยาวเผาใสเ่นื อปู 299 
A hush-hush land and sea mission of char grilled eggplant and snow crab meat 
with sweet and sour dressing                                

มะเขือยาวสดจากสวน ย่างพร้อมด้วยเนื อปูหิมะจากท้องทะเลพร้อมน ้าสลัดเปรี ยวหวาน         蟹肉碳烤茄子沙拉 
 

HUE SHRIMP AND VEGETABLE PANCAKE ขนมเบื องญวณ 308 

Shrimp, bacon, bean sprout and sweet chili sauce, undercover in a Vietnamese 
pancake                                                             

ขนมเบื องญวณ สอดไส้ด้วยกุ้ง เบคอน ถ่ัวงอก เสริฟพร้อมน ้าจิ มพริกหวาน              顺化鲜虾时蔬蛋包饼   
 

RICE PAPER ROLL ปอเปี๊ยะญวณ 288 

Vietnamese poached shrimps gone undercover with pickled cabbage, mint and 
cucumber 

แป้งปอเปี๊ยะสดห่อกุ้งสดลวก ทานคู่กับผักดอง ใบสะระแหน่ และแตงกวา                     越南鲜虾春卷 

 

MARINATED COLD BLACK FUNGUS SICHUAN STYLE  

ย้าเห็ดหหูนูเสฉวนสไตล์ 198 

A chilling underground recipe laced with onion, garlic, coriander, freshly 
chopped chili and soya sauce 

ย้าเห็ดหูหนูพร้อมด้วยส่วนผสมจากน ้าย้าด้วยมะนาว, กระเทียม, ต้นหอม, น ้าส้มสายชูจีนและพริก 凉木耳 
 

AROMATIC PRESERVED RELISH PEEL เปลือกหวัไชเทา้ดอง   250 
It is preserved Chinese food. Used light soy sauce and rock sugar, Chinese 
vinegar attack, Garlic marinade, sesame oil covered crispy radish peel was 
perfect 

เปลือกหัวไชเท้าดองด้วยซีอิ วขาว น ้าตาลทรายแดง น ้าส้มสายชูจีน น ้ากระเทียมดอง คลุกเคล้าด้วยงา 老坛酱香萝卜皮 

 

PO PHIA TOD POO ปอเปีย๊ะทอดไสป้ ู 260 

Crab meat spring roll in a fruity plot with plum sauce          

ปอเปี๊ยะไส้ปูทอด เสริฟพร้อมน ้าจิ มบ๊วย                                         泰式蟹肉炸春卷 
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FOR YOUR EYES ONLY 

CHIANG MAI SAUSAGE รวม อาหารเหนือ      278 
A local mission of Chiang Mai pork sausage with lemongrass, garlic, chili and 
crispy pork skin, served with accomplices of young chili dip, tomato dip, steamed 
seasonal vegetables and fresh cucumber slices               

เมนูท้องถ่ินที่คุณไม่ควรพลาด ไส้อั่วหมู แคบหม ูและ ทานคู่กับน ้าพริกหนุ่ม น ้าพริกอ่อง ผักลวกตามฤดูกาล และ แตงกวาสด                                                                                

清迈香肠 

 

POMELO SALAD ย้าสม้โอ 250 

Chicken thread in hiding with pomelo, cucumber, herbs and lemon   

ไก่ฉีก ส้มโอ แตงกวา เครื่องเทศและมะนาว คลุกเคล้าตามแบบย้าดั งเดิม                    鸡肉柚子沙拉 
 

GAI SATAY ไก่สะเตะ๊ 250 

Chicken skewer with its partner in crime peanut sauce               

ไก่สะเต๊ะ เสริฟพร้อมน ้าจิ มถ่ัวสูตรลับ                                              鸡肉沙爹串 

 

HED THOD เหด็ทอด 178 

Fried mushroom laced with plum sauce                              

เห็ดชุบแป้งทอดกรอบ เสริฟพร้อมซอสบ๊วยหวาน                                       泰式炸蘑菇 
 

MARINATED FRAGRANT BLUEBERRY JAM, LOTUS ROOT 
FILLING WITH STICKY RICE 

รากบัวราดซอสบลเูบอรร์ี ่          288 
Lotus filled stick rice taste very sticky. Covered with blueberry jam M16 gun. 
Fruit flavor and vegetarian food 

รากบัวสอดไส้ข้าวเหนียว ราดด้วยซอสบลูเบอร์รี่                                       江南蓝莓糯米藕 
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FOR YOUR EYES ONLY 
 

SOUPS ซปุ 汤 
TOM YAM GOONG ต้มย้ากุง้ 320 

Spicy and sour soup in dangerous collusion with shrimp, lemongrass and 
mushroom                                                    

อาหารยอดฮิตติดอันดับโลก ต้มย้ากุ้งใส่เห็ดรสจัดจ้าน                                      东阴功 
 

TOM SAB NUA ตม้แซบเนื อ 288 

Northern Thai soup specialty with a code red blend of braised beef knuckle, 
basil, chili and galangal.                                           

ต้มแซบจากยอดดอยใส่เนื อติดกระดูกตุ๋น ปรุงด้วยใบกระเพรา พริกและข่า                   泰北酸辣牛肉汤 
 

TOM KHA GAI ตม้ขา่ไก ่ 260 

Aromatic coconut milk soup in a secret mission with chicken, galangal shoots 
and kaffir lime leaves                            

ต้มข่ากะทิ ใสเ่นื อไก่ ใบมะกรูด กลิ่นหอมละมุน                                   椰香鸡肉酸辣汤 
 

GAENG PAK BOONG แกงผกับุง้ 250 

A stealthy sea quest of northern style spicy and sour broth with snapper 
fillets and water spinach                                 

แกงทางเหนือใส่เนื อปลากะพงรสชาติจัดจ้านและผักบุ้ง                          泰北鱼柳通心菜酸辣汤 
 

YUM JIN GAI SAI HUA PLEE ยา้จิ นไกใ่ส่หวัปลี 298 

Chicken soup with a top secret mix of banana flower and northern Thai chili 
powder                                 

ต้มย้าไก่สูตรเฉพาะของทางเหนือเพิ่มความพิเศษด้วยพริกลาบและหัวปลี                   泰北香蕉花鸡肉汤 

 

PLA TOM BUAY MOR FAI ปลาต้มบว็ยหมอ้ไฟ 298 

A Thai and Oriental double agent of local red Tilapia fish soup in plum broth 
with Chinese celery and fresh chopped chili 

ปลาทับทิมต้มบ๊วยหมอไฟเผ็ดร้อนด้วยพริกขี หนูสด                                 泰北风味罗非鱼汤 
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SICHUAN SEAFOOD HOT & SOUR SOUP ซุปทะเลสไตล์เสฉวน   300 

Classic Szechuan cuisine with Asian style quite different with secret recipe 

ซุปสูตรดั งเดิมสไตล์เสฉวน รสชาติเผ็ดร้อน ใส่ด้วยกุ้งและหน่อไม้    四川酸辣汤 

 

BEEF BRISKET SOUP ซุปเนื อววั        488 

Juicy pieces of beef brisket, simmered in a soup of tomato, potato and onion 

ซุปเนื อวัว โดยเลือกใช้เนื อส่วนหน้าอกเคี่ยวกับมะเขือเทศ มันฝรั่งและหัวหอมใหญ่  原味番茄炖牛腩 

 

ASIAN CHAR GRILL อาหารปิง้ ยา่ง ตา้รบัเอเชยี 寰亚碳烤 
ABB PLA แอบ็ปลา （30 minutes to prepare ใซเ้วลาในการทา้ 30 นาท）ี 388 

Baby sea bream fillets captured out of the blue by northern Thai herbs and 

grilled in a banana leaf                                                蕉叶烤鱼柳 (30 分钟准备) 

อาหารพื นบ้านล้านนา เนื อปลาเคล้าเครื่องเทศสมุนไพรห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟอ่อนจนสุกหอมกรุ่น 
 

GAI YANG ไก่ยา่ง （30 minutes to prepare ใซเ้วลาในการทา้ 30 นาท）ี 390 

Barbecued organic baby chicken, raided by a devious marinade of lemongrass and 
fresh turmeric, served with papaya salad and sticky rice        

เนื อไก่ออกานิคหมักสมุนไพรย่างรสนุ่ม เสริฟพร้อมส้มต้าไทยและข้าวเหนียว                       烤春鸡  (30 分钟准备) 
 

ROASTING OVEN อาหารย่างและอบ 烧腊 

CHINESE ROAST DUCK เปด็ยา่ง 458 

Held captive with BBQ sauce                                                  烧鸭 

เป็ดย่างสูตรลับเฉพาะ เสริฟพร้อมซอสบาร์บีคิว 
 

CHAR SIEW PORK หมแูดงอบ 388 

BBQ pork belly eluded by char siew sauce                                   叉烧 

หมูแดงติดมันคัดพิเศษ อบด้วยซอสหมูแดงต้ารับจีน 
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ASIAN WOK AND CLAY POT ผัดกะทะรอ้น 爆炒 

GOONG TOD MAKAM กุง้ทอดมะขาม 498 

Fried tiger prawn and its best secret ally tamarind sauce     

กุ้งลายเสือทอดคลุกซอสมะขามสูตรลับเฉพาะ เสริฟพร้อมน ้าปรุงรสมะขามเข้มข้น            香辣酸角酱炒虎虾 
 

SIZZLING BEEF TENDERLOIN SLICES IN BLACK PEPPER 

SAUCE เนื อเทนเดอรล์อยผัดพรกิไทยดา้ （30 minutes to prepare ใซเ้วลาในการทา้ 30 นาท）ี 598 

Commanding a fresh squad of potatoes, broccoli, onion and bell pepper 

เสิร์ฟพร้อม ผักบลอคเคอรี่สด, หัวหอมและ พริกหยวก                      铁板黑椒新西兰牛柳  (30 分钟准备) 

 

SWEET & SOUR PORK SPARE RIBS ซี่โครงหมผูดัเปรี ยวหวาน 388 

Taste sweet and sour similar like secret cherry. Used Chinese vinegar and rock 
sugar made it and put some sesame seeds for decorate 

ซี่โครงหมูคลุกเคล้าด้วยซอสเปรี ยวหวาน ปรุงรสด้วยน ้าส้มสายชูและน ้าตาลทรายแดง โรยด้วยงาก่อนเสริฟ 文火糖醋排骨 

 

STIR FRIED PORK WITH SWEET CHESTNUT หมผูดัเกาลดั 388 

Char Siu sauce paste covered mission impossible pork and chestnut taste very 
nice 

หมูผัดในซอสชะชุอีกทั งใส่เม็ดเกาลัดรสชาติสุดพิเศษ      金栗酱香爆猪手 

 

PAD KRAPOW NUA ผัดกระเพราเนื อ 370 

Wok fried tenderloin beef slices with a fiery espionage of hot basil and chili 

เนื อสันในแองกัสผัดพริกใบกระเพรา รสชาติจัดจ้าน                                 紫苏辣椒炒牛肉 
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KUNG PAO CHICKEN ไกผ่ดักงัเปา 390 

An explosive Sichuan style wok fried chopped chicken dish with cashew nut and 
dry red chili                                                          

เมนูขึ นชื่อต้ารับเสฉวน ผัดไก่ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์และพริกแห้ง                              宫爆鸡丁 
 

MAPO DOUFU หมาโผ โตว้ฝ ู 298 

Chengdu braised bean curd, hit by the minced pork and chili sauce mafia 

เต้าหู้ หมูสับ ตุ๋นกับซอสพริกแบบเฉิงตู                                               麻婆豆腐 

 

POACHED SLICED BEEF IN HOT CHILI SOUP ต้มแซบเนื อ 498 

In hot pursuit of saucy Sichuan style                                  水煮牛肉 
 

GOLD MEDAL DEEP FRIED GARLIC FLOWER PORK SPARE RIBS 
ซี่โครงหมทูอดกระเทียม 468  
Deep fried food. Non-spicy, very crispy and very strong garlic flavor shooting 
ซี่โครงหมูทอดพร้อมกับความกรอบ และกลิ่นหอมของกระเทียม      金牌蒜香骨                                              
 

STIR FRIED RIVER SHRIMPS WITH XI HU LONG JING TEA 

กุง้แมน่ า้ผดัชาหลงจิง่จากทะเลสาบซหี ู 618  
Taste tender and juicy. Color brightly. Non spicy food. It is very refresh taste 
belong to Hangzhou secret agent food. Tea from China 

กุ้งแม่น ้าผัดด้วยใบชาหลงจิ่งจากทะเลสาบซีห ูเมนูสุดพิเศษจากเมืองหางโจว   西湖龙井脆虾仁                                              
 

SICHUAN POACHED CHICKEN DIPPING IN SPICY CHILI SOUP 

ไกต่ม้สไตลเ์สฉวนเสรฟิในซปุเผด็รอ้น 388  
Szechuan classic food. Spicy and numb. Cannot do non spicy agent. Can do less 
spicy. Taste oily and strong 

ไก่ต้มสไตล์เสฉวน เสริฟในซุปรสชาติเผ็ดร้อนจากน ้ามันพริก     滋味口水鸡                                              
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THA LAY PAD PONG KAREE ทะเลผัดผงกะหรี ่ 360 

Stir-fried seafood of prawn, squid and mussel team up with a tasty trio of egg, 
celery and curry powder 

กุ้ง ปลาหมึก หอยแมลงภู่ผัดกับไข่ ขึ นฉ่าย และผงกะหรี่                                                         泰式咖喱炒海鲜 

 

ANDAMAN KING PRAWNS กุง้ลายเสอืย่าง 499 

Char grilled king prawns stolen by a sweet and spicy Vietnamese tomato sauce                                                     

越南番茄甜辣酱炒碳烤帝王虾 

กุ้งลายเสือจากทะเลอันดามันย่างให้หอม เคียงด้วยซอสมะเขือเทศเวียดนามให้รสเผ็ดหวานกลมกล่อม 
 

SICHUAN HOT & SPICY BEEF JERKY เนื อแดดเดียวสไตลเ์สฉวน 428 

Beef jerky taste a little bit hard. Spicy and hot female agent. Can do less 
spicy. Cannot do non spicy. Good for all the wines  

เนื อวัวแดดเดียว รสชาติเผ็ดและร้อนในแบบของเสฉวน เหมาะส้าหรับทานคู่กับไวน์ทุกประเภท 橙香怪味牛肉粒                                                     

 

SICHUAN POACHED ABALONE หอยเป๋าฮื อตุน๋ 420 

A simple masquerade of abalone, poached secretly, then stashed with green 
spring onion and Sichuan peppercorn dressing  

หอยเป๋าฮื อตุ๋นกับต้นหอมและพริกไทยจากเสฉวน     翡翠椒麻贵妃鲍                                                     

 

BRAISED TOFU WITH SNOW CRAB SAUCE เตา้หูร้าดซอสปูหมิะ 420 

Used egg tofu light deep fried with James Bond bronze. Non spicy food. Not 
gluten free food. Sauce is crab meat. Taste very delicious  

เต้าหู้ทอดราดด้วยซอสปูหิมะใบแบบฉบับสูตรลับเจมส์ บอนด์    铁板雪蟹烩豆腐                                                     

 

XO SAUCE SAUTEED SHRIMP กุง้ผดัซอสเอกซ์โอ 618 

A land and sea interrogation, with a tasty twist. Shrimp is sautéed in xo sauce 
with celery and ginkgo seeds  
กุ้งผัดในซอสเอกซ์โอ พร้อมด้วยคื่นฉ่ายฝรั่งและเมล็ดแปะก๊วย    XO 酱爆青虾仁 
 

WAGYU BEEF IN CHINESE TERIYAKI เนื อวากิวในซอสเทอริยากิจนี 688 

Tender Australian Wagyu beef stir-fried in an Asian spy squad of king oyster 
mushroom shoot and Chinese teriyaki sauce  

เนื อวากิวจากออสเตรเลียผัดกับซอสเทอริยากิสไตล์จีน เสริฟพร้อมด้วยแก้วมังกร  烧汁杏菇爆和牛 
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HONG KONG DEEP FRIED SEAFOOD ซีฟูด้ทอดกรอบสไตลฮ์อ่งกง 550 

Pluck your deep sea mission from a choice of shrimp or crab. Let our culinary 
agents crush it with a garlic comrade, to be deep fried Hong Kong style  

กุ้ง หรือ ปูทอดกรอบในแบบฉบับฮ่องกง พร้อมกับกลิ่นความหอมของเครื่องเทศจากจีน  避风塘炒蟹钳 
 

KUA HAENG GAI คั่วแหง้ไก ่ 338 

Chiang Mai style wok-fried sliced chicken, in a native disguise of local dried 

red curry paste, local basil and fish cause                清迈红咖喱炒鸡肉                                                      

ไก่ผัดเครื่องแกงในแบบล้านนาเพิ่มความจัดจ้านด้วยใบกะเพรา 
 

NUE PAD NAM MUN HOI เนื อผดัน า้มันหอย 350 

Stir-fried sliced beef tenderloin goes underground with mushroom and oyster 

sauce                                                         泰式蚝油炒牛里脊                                                      

เนื อสันในผัดพร้อมน ้ามันหอยและเห็ด  
  
PLA TUBTIM SAM ROD ปลาทบัทิมสามรส 338 

A hot quest of deep fried local red Tilapia fish with spicy chili sauce                                                                                                             

ปลาทับทิมทอดราดซอสสามรส                                                   泰式炒鱼柳 
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CURRIES แกงและอาหารจานรอ้น 咖喱香锅 
GAENG KHUA GOONG SAPPAROD แกงคัว่สปัปะรดใสกุ่ง้ 398 

Ocean king prawns braised in a lively assignment of red curry with sweet  
basil and pineapple                                                    

แกงแดงสัปปะรดใส่กุ้งลายเสือหอมด้วยใบโหระพา                                    菠萝虾红咖喱 
 
 

GAENG NUE YANG BAI CHAPLU แกงเนื อยา่งใบชะพลู 358 

Braised beef shank concealed in yellow curry with betel leaf 

เนื อขาอ่อนชั นดีเคี่ยวในน ้าแกงเหลืองพร้อมใบชะพลูขลุกขลิกเข้มข้น                              牛肉黄咖喱 
 
 

GAENG KIEW WAAN PED YANG แกงเขียวหวานเป็ดย่าง 330 

Green curry in an elegant conspiracy with roasted duck and grape 

แกงเขียวหวานรสละมุนใส่องุ่นและเป็ดย่างเลิศ                                         烤鸭青咖喱 
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NOODLES & RICE ก๋วยเตี๋ยวและขา้วผัด 米饭及面 
 

WONTON SOUP GANG เกี๊ยวหมูซปุ 310 

Minced pork wonton soup with vegetable                                 清汤抄手 

ซุปเกี๊ยวหมู 
 

CHENGDU DANDAN NOODLES บะหมี่ดนัดนั จากเมืองเฉนิตู 250 

Minced pork, Sichuan chili oil and Chef Chris’s top secret sauce    成都担担面 

บะหมี่ดันดัน ราดด้วยเครื่องหมูสับและซอสพริกเสฉวนสูตรพิเศษจากเชฟคริสฉบับดั งเดิมของเมืองเฉินตู 
 

KHAO SOI GAI / NUA ข้าวซอยไก่ / เนื อ 288 

Chiang Mai noodle curry with a chicken or beef assassin        清迈咖喱鸡蛋面 

อาหารเลื่องชื่อของเมืองเชียงใหม่ เส้นข้าวซอยในน ้าแกงใส่เนื อไก่หรือเนื อวัว                   鸡肉或牛肉 
 

PHAD THAI GOONG ผดัไทยกุง้ 298 

Wok fried rice noodles strangling tiger prawns and tofu               

ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กผัดไฟแรงกับไข่ ใบกุ้ยช่ายสับ ไชโป๊สับ เต้าหู้ ต้ารับเครื่องไทยสมัยสงครามโลกครั งที่สอง พร้อมวัตถุดิบจาก
ทะเล                                                                 泰式炒米粉 
 

CHAR SIEW / ROASTED DUCK FRIED RICE ขา้วผดัหมูยา่ง / เป็ดย่าง 298 

Jasmine wok fried rice with undercover moles of char siew pork or roasted  
duck slices, carrot and spring onion                                                          

ข้าวหอมมะลิผัดพร้อม หมูย่างเลิศรส หรือ เป็ดย่างสไลด์ในสูตรลับสไตล์หยางโจว เสิร์ฟพร้อมแครอท และ ต้นหอม  
                                                                   叉烧 / 烤鸭炒饭      
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KHAO PHAD POO ข้าวผัดป ู  310 

Crab meat fried rice with egg                                         

ข้าวผัดทรงเครื่อง ใส่ไข่ และเนื อปู                                               蟹肉蛋炒饭 
 

PORK MEAT DUMPLINGS เกีย๊วหมูคลกุซอสเสฉวน 
（30 minutes to prepare ใซเ้วลาในการทา้ 30 นาท）ี 288 

Poached pork dumplings confronted by soya and Sichuan chili oil sauce 

เกีย๊วหมูลวก คลุกด้วยซีอิ๊วและซอสพริกเสฉวนสูตรพิเศษให้รสกลมกล่อมตรึงใจ                     红油水饺 

(30 分钟准备) 

 

BROWN RICE บ้าวกลอ้ง 99 

                                                                          糙米饭 
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SIDES อาหารเคยีง 配菜 

PHAD PHAK RUAM MITR ผดัผกัรวมมิตร 199 

Asian agenda of sautéed greens             

ผัดผักรวมปรุงน ้ามันหอยด้วยกระทะใบบัว                                      泰式香炒时令蔬菜 
 

PHAD YOD MOONG MOO CROP ผดัยอดมง้หมกูรอบ 188 

Double agent of wok fried sayote and crispy pork belly 

ผัดสองสหายด้วยผักยอดม้งอ่อนและหมูกรอบ                                  佛手瓜叶炒脆香猪肉 
 

PHAD TUA WAN MOO SAP ผดัถัว่หวานหมูสบั 188 

A spy team of snow peas and minced pork                            荷兰豆炒肉末 

ผัดถั่วหวานใส่หมูสับตามขั นตอนลับเฉพาะ 
 

PHAD KANA PLA KEM ผดัคะน้าปลาเคม็ 188 

Sautéed kale snooped on by salted fish  

ผัดผักคะน้าหอมกรุ่นปรุงด้วยปลาเค็ม                                               咸鱼炒甘蓝 
 

POACHED CHOI SUM ชุดผกัลวกในซอสถัว่เหลือง 199 

Leafy greens hideout in soya sauce                              

                                                                         白灼菜心 

STEAMED VEGETABLES ชุดผกันึง่ 228 

A healthy plot of sweet corn, sweet potato, pumpkin, carrot and peanut served 
in bamboo steamer 

ชุดผักน่ึงเพื่อสุขภาพ มีทั งข้าวโพดอ่อน, ข้าวโพดหวาน, ฟักทอง, แครอท และ ถ่ัว                                   五谷丰登 

蒸玉米，红薯，南瓜，胡萝卜及花生 
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DESSERTS TO DIE FOR อาหารหวานลับเฉพาะ 甜品 
KANOM MAMUANG ขนมมะมว่ง 210 

A tropical hideout of mango pudding with pomelo and aloe vera, served with 
coconut ice cream                                                      

มะม่วงพุดดิ ง โปรยด้วยส้มโอและว่านหางจรเข้ เสริฟพร้อมไอศครีมมะพร้าว                   泰式芒果布丁 
 
 

KLUAY BUAD CHI กล้วยบวชช ี 160 

Stewed baby banana wickedly seduced in warm coconut milk served with coconut 
ice cream                                               

กล้วยสุกพอดี เสริฟในน ้ากะทิอุ่นรสชาติกลมกล่อม เสริฟพร้อมไอศครีมมะพร้าว         椰奶芭蕉配椰子冰淇淋 
 
 

KHAO NIEW MAMUANG ขา้วเหนียวมะม่วง 299 

Sticky rice with fresh mango fragrant and young coconut ice cream 
ข้าวเหนียวมะม่วง เสริฟพร้อมไอศครีมมะพร้าว                                 芒果糯米饭配椰子冰淇淋 

 
 
 
 


