
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

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… 
  



 

No. 50110 

[   ] contains nuts or traces of nuts [  ] spicy dishes [   ] Suitable for vegetarians  

All prices are subject to a 10% secret service charge and classified government tax. 
 

Kindly note that all of our beef, lamb and duck products for The Service 1921 Restaurant & Bar are halal, 

but that we do not have a halal kitchen. 

  

 
FOR YOUR EYES ONLY 
 
APPETISERS อาหารเรียกน ้าย่อย 开胃菜 

 

THE SERVICE 1921 TASTING PLATTER เมนูลิ มลอง เดอะ เซอร์วิส 1921 333 

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

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

BANANA BLOSSOM SALAD WITH POACHED PRAWN ย้าหัวปลใีสกุ่้ง 319 

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

ย้ายอดหัวปลอี่อนใส่กุ้งลวกคลุกเคล้าปรุงด้วยสมุนไพร      大虾香蕉花沙拉 
 

YUM PED YANG ยา้เปด็ยา่ง 299 

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

อกเป็ดพื นเมอืงย่างเสริฟพร้อมแอปเปิ้ลเขียว ใบสะระแหนแ่ละชีสนมแพะเพิ่มรสชาติอาหารย่าง คลุกเคล้าด้วยน ้าสลัดพริกมะนาว 
酸辣鸭胸沙拉 

 

YAM NUA YANG ยา้เนื อย่าง 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 ปูนิ่มคลุกงา 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 ย้ามะเขอืยาวเผาใส่เนื อปู 299 
A hush-hush land and sea mission of char grilled eggplant and snow crab meat 
with sweet and sour dressing 

มะเขือยาวสดจากสวน ย่างพรอ้มด้วยเนื 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 ถั่วงอก เสริฟพร้อมน ้าจิ มพริกหวาน   顺化鲜虾时蔬蛋包饼 
 

RICE PAPER ROLL ปอเปีย๊ะญวณ 288 

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

แป้งปอเปี๊ยะสดห่อกุง้สดลวก ทานคู่กับผักดอง ใบสะระแหน่ และแตงกวา    越南鲜虾春卷 

 

MARINATED COLD BLACK FUNGUS SZECHUAN STYLE  

ย้าเหด็หหูนเูสฉวนสไตล์ 230 

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

ย้าเห็ดหูหนูพร้อมด้วยส่วนผสมจากน ้าย้าด้วยมะนาว, กระเทียม, ต้นหอม, น ้าส้มสายชูจีนและพริก 凉木耳 
 

POACHED OKRA GUANDONG CUSINE กระเจีย๊บเขยีวนึง่    180 
Served with garlic, chili, and sesame oil sweet & sour sauce 

 กระเจี๊ยบเขียวนึ่งเสิร์ฟพร้อมซอสต้นต้ารับกวางตุ้ง      养生秋葵 
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FOR YOUR EYES ONLY 
 
SZECHUAN THIN-SLICED COLD BEEF TRIPE AND OX TONGUE 

กระเพาะและลิ นววัเสฉวน 350 

With celery, sugar, vinegar and capsicum in Szechuan chili sauce 

เนื อเทนเดอร์ลอยด์และลิ นวัวเสิร์ฟด้วยอุณหภูมิเยน็ พร้อมซอสสดุพิเศษสไตล์เสฉวน 夫妻肺片 

 

PO PHIA TOD POO ปอเปีย๊ะทอดไสปู้ 280 

Crab meat spring roll in a fruity plot with plum sauce 

ปอเปี๊ยะไส้ปทูอด เสริฟพร้อมน า้จิ มบ๊วย       泰式蟹 

 

CHIANG MAI SAUSAGE รวม อาหารเหนอื      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    清迈香肠 

เมนูท้องถิ่นที่คุณไม่ควรพลาด ไส้อั่วหม ูแคบหม ูและ ทานคู่กับน ้าพริกหนุ่ม น ้าพริกอ่อง ผักลวกตามฤดูกาล และ แตงกวาสด 
 

POMELO SALAD ยา้สม้โอ 270 

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 270 

Chicken skewer with its partner in crime peanut sauce 

ไก่สะเต๊ะ เสริฟพร้อมน ้าจิ มถั่วสตูรลับ        鸡肉沙爹串 

 

HED THOD เห็ดทอด 188 

Fried mushroom laced with plum sauce 

เห็ดชุบแป้งทอดกรอบ เสริฟพรอ้มซอสบ๊วยหวาน      泰式炸蘑菇 
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FOR YOUR EYES ONLY 

SOUPS ซุป 汤 
TOM YAM GOONG ตม้ยา้กุง้ 350 

Spicy and sour soup in dangerous collusion with shrimp, lemongrass and 
mushroom (clear soup or topped with chili paste) 

อาหารยอดฮิตตดิอันดับโลก ต้มย้ากุ้งใส่เห็ดรสจัดจ้าน (น ้าใส หรือ น ้าพรกิเผา) 东阴功 ( 清汤或淋上辣椒酱 ) 
 

TOM SAB NUA ตม้แซบเนื อ 299 

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 ่ 280 

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

ต้มข่ากะท ิใส่เนื อไก่ ใบมะกรูด กลิ่นหอมละมุน      椰香鸡肉酸辣汤 
 

GAENG PAK BOONG แกงผักบุ้ง 270 

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 นไกใ่ส่หัวปลี 298 

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

ต้มย้าไก่สูตรเฉพาะของทางเหนือเพิ่มความพิเศษด้วยพริกลาบและหัวปล ี    泰北香蕉花鸡肉汤 

 

PLA TOM BUAY MOR FAI ปลาตม้บว็ยหม้อไฟ 298 

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

ปลาทับทิมต้มบว๊ยหมอไฟเผ็ดร้อนด้วยพริกขี หนูสด      泰北风味罗非鱼汤 

TOMATO AND EGG SOUP ซปุไขม่ะเขอืเทศ และแตงกวา     180 
Egg soup with tomato and cucumber 

ซุปไข่พร้อมซอสมะเขือเทศในแบบลับเฉพาะ       西红柿煎蛋汤  
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FOR YOUR EYES ONLY 
 
ASIAN CHAR GRILL อาหารปิ้ง ย่าง ตา้รับเอเชยี 寰亚碳烤 

 

ABB PLA แอบ็ปลา （30 minutes to prepare ใซเ้วลาในการทา้ 30 นาท）ี 399 

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 นบ้านลา้นนา เนื อปลาเคล้าเคร่ืองเทศสมุนไพรห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟอ่อนจนสุกหอมกรุ่น 
 

GAI YANG ไก่ย่าง （30 minutes to prepare ใซเ้วลาในการทา้ 30 นาท）ี 420 

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

เนื อไกอ่อกานิคหมักสมุนไพรย่างรสนุ่ม เสริฟพรอ้มส้มต้าไทยและข้าวเหนียว  烤春鸡  (30 分钟准备) 

 
ROASTING OVEN อาหารย่างและอบ 烧腊 

 

CHINESE ROAST DUCK เปด็ยา่ง 460 

Held captive with BBQ sauce 

เป็ดย่างสูตรลับเฉพาะ เสริฟพรอ้มซอสบาร์บีคิว       烧鸭 

 

CHAR SIEW PORK หมแูดงอบ 388 
BBQ pork belly eluded by char siew sauce 

หมูแดงติดมันคัดพิเศษ อบด้วยซอสหมูแดงต้ารับจีน      叉烧 
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FOR YOUR EYES ONLY 
 
ASIAN WOK AND CLAY POT ผัดกะทะร้อน 爆炒 

 

GOONG TOD MAKAM กุ้งทอดมะขาม  498 
Fried tiger prawn and its best secret ally tamarind sauce 

กุ้งลายเสือทอดคลุกซอสมะขามสูตรลับเฉพาะ เสริฟพร้อมน ้าปรงุรสมะขามเข้มข้น 香辣酸角酱炒虎虾 
 

SIZZLING BEEF TENDERLOIN SLICES IN BLACK PEPPER 

SAUCE เนื อเทนเดอร์ลอยผดัพริกไทยดา้ （30 minutes to prepare ใซเ้วลาในการทา้ 30 นาท）ี 620 

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) 

 

BASHU LONG SPARERIBS ซี่โครงหมบูาชลูอง 350 

Szechuan pork spare rib stir-fried with dry chili, sesame and garlic 

ซี่โครงหมูผัดด้วยพริกแห้งและกระเทียม รสชาติเข้มข้นในสไตล์เสฉวน    巴蜀长纤排 

 

SZECHUAN BRAISED PORK BELLY หมสูามชั นตม้เกาลดั 350 

With brown sauce, garlic and Chinese chestnut 
หมูสามชั นเค่ียวกับเครื่องพะโล ้กระเทียมและเกาลัดในแบบฉบับลับเฉพาะ    板栗红烧肉 

 

PAD KRAPOW NUA ผัดกระเพราเนื อ 388 

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

เนื อสันในแองกสัผัดพริกใบกระเพรา รสชาติจัดจ้าน      紫苏辣椒炒牛肉 
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FOR YOUR EYES ONLY 
 
KUNG PAO CHICKEN ไก่ผัดกังเปา 390 

An explosive Szechuan style wok fried chopped chicken dish with cashew nut and  
Dry red chili 

เมนูขึ นชื่อต้ารับเสฉวน ผัดไก่ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์และพริกแห้ง 宫爆鸡丁 
 

MAPO DOUFU หมาโผ โตว้ฝ ู 320 

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

เต้าหู้ หมูสับ ตุน๋กับซอสพริกแบบเฉิงต ู       麻婆豆腐 

 

POACHED SLICED BEEF IN HOT CHILI SOUP ตม้แซบเนื อ 498 

In hot pursuit of saucy Sichuan style     水煮牛肉 
 

SZECHUAN BLACK-BONE CHICKEN    ไก่ดา้เสฉวน   550  
Marinated with Thai Draught beer, then stir-fried with fresh chili, ginger, 
garlic, red onion and mushroom 

ไก่ด้าหมักกับเบียร์สด แล้วผัดด้วยพริกสด ขิง กระเทียม หอมแดงและเห็ดในแบบฉบบัของเสฉวน 德国啤酒竹丝鸡 
 

CHICKEN WITH PICKLED CHILI & CABBAGE AND BAMBOO 
SHOOT 

ไก่ผัดผักกาดดองกับหน่อไม้ 250  
Stir-fried with ginger, onion, Doubanjiang chili sauce 

ผัดไก่ใส่ผักกาดดองและหน่อไม ้พร้อมทั งซอสสูตรพิเศษจากเมืองโต้วป้านเจียง   酸菜笋子鸡 
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FOR YOUR EYES ONL 
 
GUANGDON LYCHEE SHRIMP ลิ นจีส่อดไส้กุ้ง 450 

Minced shrimp stuffed in lychee fruit with tomato sweet and sour sauce  

กุ้งสับสอดไส้ลิ นจี่ พร้อมกับซอสมะเขือเทศเปรี ยวหวานสุดเข้มข้น 贵妃荔枝虾 

 

THA LAY PAD PONG KAREE ทะเลผัดผงกะหรี่      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 และผงกะหรี ่     泰式咖喱炒海鲜 

 

ANDAMAN KING PRAWNS กุ้งลายเสือย่าง 499 

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

กุ้งลายเสือจากทะเลอันดามันย่างให้หอม เคียงด้วยซอสมะเขือเทศเวียดนามให้รสเผ็ดหวานกลมกล่อม 
越南番茄甜辣酱炒碳烤帝王虾 

 

WAGYU BEEF IN CHINESE TERIYAKI เนื อวากิวในซอสเทอรยิากิจีน 618 

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 

 

GUANGDONG STYLE STIR-FRIED ABALONE   หอยเปา๋ฮื อ 450 
With abalone sauce served with steamed rice 

หอยเป๋าฮื อผัดสไตล์กวางตุ้ง เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย 鲜鲍 捞饭 

 

SZECHUAN GRAVY BLACK SHRIMP     กุ้งดา้สไตลเ์สฉวน    488 
Stir-fried with mix chili spices, capsicum, onion and sesame  

กุ้งผัด ด้วยพริกแห้ง พริกหวาน ในแบบชาวเสฉวน      椒盐基围虾  
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For YOUR EYES ONLY 
 
MALA SEAFOOD HOT POT   หมา่ลา่หมอ้ไฟ      588 
Mussels, squids, prawns, fresh ginger, scallion, sesame and dry chili 

ต้มซุปหม่าล่าหม้อไฟ เสิร์ฟด้วยหอยแมลงภู่ ปลาหมึกและกุ้ง   麻辣一锅香（胎贝，鱿鱼，泰虾） 

 

KUA HAENG GAI คัว่แห้งไก่         338 
Chiang Mai style wok-fried sliced chicken, in a native disguise of local dried 
red curry paste, local basil and fish cause 

ไก่ผัดเคร่ืองแกงในแบบล้านนาเพิ่มความจัดจ้านด้วยใบกะเพรา 清迈红咖喱炒鸡肉 

 

NUE PAD NAM MUN HOI เนื อผดัน ้ามันหอย 350 

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

เนื อสันในผัดพร้อมน ้ามันหอยและเห็ด        泰式蚝油炒牛里脊 

 

POACHED BARRAMUNDI IN PORK STOCK ปลากระพงตุน๋ผกักาดและพริกดอง 450 
With pickled chili & cabbage, fresh ginger and sesame 

ปลากะพงตุ๋นกับผักกาดและพริกดอง        紅鱼（清蒸, 酸菜) 

 

POACHED BARRAMUNDI IN SZECHUAN MALA SAUCE  

ปลากระพงตุน๋ซอสหมา่ลา่สไตล์เสฉวน         550 
With tofu, celery and sesame 
ปลากะพงตุ๋นซอสหม่าล่าเผ็ดร้อนแบบเสฉวน       紅鱼 (清蒸, 麻辣) 
 

PLA TUBTIM SAM ROD ปลาทบัทิมสามรส 355 

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

ปลาทับทิมทอดราดซอสสามรส        泰式炒鱼柳  
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FOR YOUR EYES ONLY 

 
CURRIES แกงและอาหารจานร้อน 咖喱香锅 

 

GAENG KHUA GOONG SAPPAROD แกงคั่วสัปปะรดใส่กุง้ 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 อย่างใบชะพลู 360 

Braised beef shank concealed in yellow curry with betel leaf 

เนื อขาอ่อนชั นดีเค่ียวในน า้แกงเหลืองพร้อมใบชะพลูขลุกขลิกเข้มข้น    牛肉黄咖喱 
 

GAENG KIEW WAAN PED YANG แกงเขยีวหวานเปด็ย่าง 330 

Green curry in an elegant conspiracy with roasted duck and grape 

แกงเขียวหวานรสละมุนใส่องุ่นและเป็ดย่างเลิศ       烤鸭青咖喱 
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FOR YOUR EYES ONLY  

 
NOODLES & RICE กว๋ยเตีย๋วและข้าวผัด 米饭及面 

 

WONTON SOUP GANG เกี๊ยวหมซูปุ 320 

Minced pork wonton soup with vegetable 

ซุปเกีย๊วหม ู 清汤抄手 

 

CHENGDU DANDAN NOODLES บะหมีด่นัดนั จากเมอืงเฉนิตู 288 

Minced pork, Szechuan chili oil and Chef’s top secret sauce (spicy or less spicy) 

บะหมี่ดันดัน ราดด้วยเครื่องหมูสับและซอสพริกเสฉวนสูตรพิเศษจากเชฟคริสฉบับดั งเดิมของเมืองเฉินต ู
 成都担担面 (辛辣或少辣 ) 
 

KHAO SOI GAI / NUA ขา้วซอยไก่ / เนื อ 299 

Chiang Mai noodle curry with a chicken or beef assassin 

อาหารเลื่องชือ่ของเมอืงเชียงใหม่ เส้นข้าวซอยในน ้าแกงใส่เนื อไก่หรือเนื อววั 清迈咖喱鸡蛋面 / 鸡肉或牛肉 
 

PHAD THAI GOONG ผัดไทยกุ้ง 300 

Wok fried rice noodles strangling tiger prawns and tofu 

ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็กผัดไฟแรงกับไข่ ใบกุ้ยช่ายสับ ไชโป๊สับ เต้าหู้ ต้ารับเคร่ืองไทยสมัยสงครามโลกครั งที่สอง พร้อมวัตถุดิบจาก
ทะเล           泰式炒米粉 
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FOR YOUR EYES 
 
YANGZHOU FRIED RICE ขา้วผดัหยางโจว 250 

With yellow bean sausage, shrimp, carrots, green peas and eggs 

ข้าวผัดกับ ไส้กรอกโปรตีนถั่ว กุ้งและไข่ในแบบฉบับหยางโจว 州炒饭 
 

CHINESE CURED PORK SAUSAGE FRIED RICE ขา้วผดักนุเชยีงสไตลจ์นี 250 
With Szechuan Chinese sausage 

ข้าวผัดปรุงรสพร้อมกับไส้กรอกเสฉวน        腊味炒饭 
 

KHAO PHAD POO ขา้วผัดป ู  310 

Crab meat fried rice with egg 

ข้าวผัดทรงเครื่อง ใส่ไข่ และเนื อป ู        蟹肉蛋炒饭 
 

PORK MEAT DUMPLINGS เกี๊ยวหมคูลุกซอสเสฉวน 
（30 minutes to prepare ใซเ้วลาในการทา้ 30 นาท）ี 300 

Poached pork dumplings confronted by soya and Szechuan chili oil sauce 

เกี๊ยวหมูลวก คลุกด้วยซีอิ๊วและซอสพริกเสฉวนสูตรพิเศษให้รสกลมกล่อมตรึงใจ  红油水饺 (30 分钟准备) 

 

BROWN RICE บ้าวกลอ้ง        糙米饭  99 
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FOR YOUR EYES ONLY 
 
SIDES อาหารเคียง 配菜 

 

PHAD PHAK RUAM MITR ผัดผักรวมมติร  199 

Asian agenda of sautéed greens 

ผัดผักรวมปรุงน ้ามันหอยด้วยกระทะใบบวั 泰式香炒时令蔬菜 
 

PHAD YOD MOONG MOO CROP ผัดยอดมง้หมกูรอบ 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 ผัดถั่วหวานหมสูบั 188 

A spy team of snow peas and minced pork 

ผัดถั่วหวานใส่หมูสับตามขั นตอนลับเฉพาะ       荷兰豆炒肉末 

 

PHAD KANA PLA KEM ผัดคะน้าปลาเคม็ 188 

Sautéed kale snooped on by salted fish  

ผัดผักคะน้าหอมกรุ่นปรุงด้วยปลาเค็ม        咸鱼炒甘蓝 
 

FRIED ORGANIC ROMANESCO WITH PORK BELLY 

ผัดดอกกะหล่้าเจดยี์ออรแ์กนิคใสห่มูสามชั น 350 

Stir-fried with garlic, onion, fresh chili, butter, sesame in Szechuan chili oil 

ผัดกะหล่้าดอกเจดีย์กับซอสพริกเสฉวนใส่หมูสามชั น      干锅有机花椰菜 


