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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MICHELLIN GUIDE DISHES
CHIANG MAI SAUSAGE รวมอาหารเหนือ

清迈香肠

300

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

เมนูท้องถิ่นที่คุณไม่ควรพลาด ไส้อั่วหมู แคบหมู หมูยอ และ แหนม ทานคู่กับน้าพริกหนุ่ม น้าพริกอ่อง ผักลวกตามฤดูกาล
DEEP FRIED SOFT SHELL CRAB ปูนมิ่ คลุกงา 脆香软壳蟹

310

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

ปูนิ่มคลุกงาทอด เสิร์ฟพร้อมน้าปรุงรสมะขามเข้มข้น

THE SERVICE 1921 TASTING PLATTER

350

เมนูลมลอง
ิ
เดอะ เซอร์วสิ 1921 开胃小吃
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 wild pepper
leaves

เมนูจานเด็ดจากเชฟ ด้วย ปีกไก่ยัดไส้วุ้นเส้นหมูสับ หมูย่างซอสพริกเสฉวน เนือบดห่อใบชะพลู เสิร์ฟพร้อมนา้ จิมแจ่วสูตรลับเฉพาะ
CRAB MEAT SPRING ROLL ปอเปีย๊ ะทอดไส้ปู

泰式蟹卷

320

Crab meat spring roll in a fruity plot with plum sauce

ปอเปี๊ยะไส้ปูทอด เสิร์ฟพร้อมน้าจิมบ๊วย

GUANGDONG LYCHEE SHRIMP ลินจีส่ อดไส้กงุ้

贵妃荔枝虾

480

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

กุ้งสับสอดไส้ลินจี่ พร้อมกับซอสมะเขือเทศเปรียวหวานสุดเข้มข้น

[
] 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.
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TOM SAB NUA ต้มแซบเนือ

泰北酸辣牛肉汤

370

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

ต้มแซบจากยอดดอยใส่เนือตุ๋น ปรุงด้วยใบกระเพรา พริกและข่า

BRAISED BEEF SHANK IN YELLOW CURRY

399

แกงเนือย่างใบชะพลู 牛肉黄咖喱

Braised beef shank concealed in yellow curry with wild pepper leaves

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

390

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

กุ้ง ปลาหมึก หอยแมลงภู่ผัดกับไข่ ขึนฉ่าย และผงกะหรี่

KHAO SOI GAI / NUA ข้าวซอยไก่/ เนือ 清迈咖喱鸡蛋面

鸡肉或牛肉

310

Chiang Mai noodle curry with a chicken or beef assassin

อาหารเลือ่ งชื่อของเมืองเชียงใหม่ เส้นข้าวซอยในน้าแกงใส่เนือไก่หรือเนือวัว
KUNG PAO CHICKEN ไก่ผดั กังเปา 宫爆鸡丁

410

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

เมนูขึนชื่อต้ารับเสฉวน ผัดไก่ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์และพริกแห้ง
CHINESE ROAST DUCK เป็ดย่าง

烧鸭

499

Held captive with BBQ sauce

เป็ดย่างสูตรลับเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมซอสบาร์บีคิว
[
] 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.
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SZECHUAN BLACK-BONE CHICKEN ไก่ดา้ เสฉวน

德国啤酒竹丝鸡

590

Stir-fried with fresh chili, ginger, garlic, red onion,
Mushroom and Draught beer

ไก่ด้าหมักกับเบียร์สด แล้วผัดด้วยพริกสด ขิง กระเทียม หอมแดงและเห็ดในแบบฉบับของเสฉวน
POACHED BARRAMUNDI IN PORK STOCK/MALA SAUCE

ปลากะพงตุน๋ ผักกาดและพริกดอง /ซอสหม่าล่า

500/550

红鱼(酸菜) / 红鱼(麻辣)

With pickled chili & cabbage, fresh ginger and sesame/mala sauce with tofu,
celery and sesame

ปลากะพงตุ๋นกับผักกาดและพริกดอง/ ซอสหม่าล่าเผ็ดร้อนแบบเสฉวน
DESSERT
BANANA IN COCONUT MILK

กล้วยบวชชี

220

椰奶炖芭蕉

Poached baby banana in warm coconut milk served with coconut ice cream

กล้วยสุกพอดี เสิร์ฟในน้ากะทิอุ่นรสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมไอศกรีมมะพร้าว

THE SERVICE 1921 KAOW NIEW MAMAUNG

360

ข้าวเหนียวมะม่วง 芒果糯米饭

Sweet sticky rice, fresh mango with Thai herbs, young rice crispy coconut Tuiles,
young coconut Ice cream

ข้าวเหนียวมะม่วง เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมมะพร้าว

[
] 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.
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APPETISERS อาหารเรียกนา้ ย่อย 开胃菜
BANANA BLOSSOM SALAD WITH POACHED PRAWN

ย้าหัวปลีใส่กงุ้

350

大虾香蕉花沙拉

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

ย้ายอดหัวปลีอ่อนใส่กุ้งลวกคลุกเคล้าปรุงด้วยสมุนไพร

GRILLED BEEF SALAD ย้าเนือย่าง

酸辣牛肉沙拉

320

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

เนือสันนุ่มย่างคลุกเคล้าด้วยน้าปรุงรสพริกมะนาว

GRILLED EGGPLANT SALAD AND CRAB MEAT

ย้ามะเขือยาวเผาใส่เนือปู

350

蟹肉碳烤茄子沙拉

A hush-hush land and sea mission of char grilled eggplant and crab meat with
sweet and sour dressing

มะเขือยาวสดจากสวน ย่างพร้อมด้วยเนือปูจากท้องทะเลพร้อมนา้ สลัดเปรียวหวาน
RICE PAPER ROLL ปอเปีย๊ ะญวณ

越南鲜虾春卷

310

Vietnamese poached shrimps gone undercover with cabbage, mint, bean sprout, sweet
basil and coriander

แป้งปอเปี๊ยะสดห่อกุ้งสดลวก กะหล่้าปลี ใบสะระแหน่ ถั่วงอก ใบโหระพา และผักชี

MARINATED COLD BLACK FUNGUS SZECHUAN STYLE

ย้าเห็ดหูหนูเสฉวนสไตล์

260

凉木耳

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

ย้าเห็ดหูหนูพร้อมด้วยส่วนผสมจากน้าย้าด้วยมะนาว, กระเทียม, ต้นหอม, น้าส้มสายชูจีนและพริก
[
] 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.
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CHICKEN SATAY ไก่สะเต๊ะ

鸡肉沙爹串

290

Chicken skewer with its partner in crime peanut sauce

ไก่สะเต๊ะ เสิร์ฟพร้อมนา้ จิมถั่วสูตรลับ

FRIED MUSHROOM เห็ดทอด

泰式炸蘑菇

200

Fried mushroom laced with plum sauce

เห็ดชุบแป้งทอดกรอบ เสิร์ฟพร้อมซอสบ๊วยหวาน

SOUPS ซุป 汤
TOM YAM GOONG ต้มย้ากุง้

东阴功

340

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

อาหารยอดฮิตติดอันดับโลก ต้มย้ากุ้งใส่เห็ดรสจัดจ้าน (น้าใส หรือ น้าพริกเผา)

COCONUT MILK SOUP WITH CHICKEN ต้มข่าไก่

椰香鸡肉酸辣汤

310

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

ต้มข่ากะทิ ใส่เนือไก่ ใบมะกรูด กลิ่นหอมละมุน

PLA TOM BUAY MOR FAI ปลาต้มบ็วยหม้อไฟ

泰北风味罗飞鱼汤

320

A Thai and Oriental double agent of seabass soup in plum broth with Chinese
celery, ginger and fresh chopped chili

ปลากะพงต้มบ๊วยหม้อไฟเผ็ดร้อนด้วยพริกขีหนูสด

SZECHUAN HOT & SPICY WONTON SOUP ซุปเกีย๊ วกุง้ หมูสบั

四川老麻抄手

350

Minced shrimp and pork fat wonton with Szechuan pepper, chili oil, sesame,
Vinegar and ginger

เสฉวนเกี๊ยวกุ้งหมูสับ ใน ซุปหม่าล่า

[
] 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.
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ASIAN CHAR GRILL อาหารปิง้ ย่าง ต้ารับเอเชีย 寰亚碳烤
BARBECUED BABY CHICKEN ไก่ยา่ ง
(30 minutes to prepare ใซ้เวลาในการท้า 30 นาที)

烤春鸡 (30 分钟准备)

450

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

เนือไก่ออกานิคหมักสมุนไพรย่างรสนุม่ เสิร์ฟพร้อมส้มต้าไทยและข้าวเหนียว

ASIAN WOK AND CLAY POT ผัดกะทะร้อน 爆炒
FRIED PRAWN WITH TAMARIND SAUCE

กุง้ ทอดมะขาม

530

香辣酸角酱炒虎虾

Fried prawn and its best secret ally tamarind sauce

กุ้งทอดคลุกซอสมะขามสูตรลับเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมนา้ ปรุงรสมะขามเข้มข้น

GARLIC PORK SPARERIB ซี่โครงหมู กระเทียม

手抓排骨

380

Szechuan pork sparerib stir-fried with sesame and garlic

ซี่โครงหมูทอดผัดกับงาและกระเทียมกรอบ รสชาติเข้มข้นในสไตล์เสฉวน
PAD KRAPOW NUA ผัดกระเพราเนือ

紫苏辣椒炒牛肉

410

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

เนือสันในแองกัสผัดพริกใบกระเพรา รสชาติจัดจ้าน
MAPO DOUFU หมาโผ โต้วฝู

麻婆豆腐

350

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

เต้าหู้ หมูสับ ตุ๋นกับซอสพริกแบบเฉิงตู

[
] 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.
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STIR FRIED PRAWNS WITH GLASS NOODLE AND SALTED EGG

กุง้ ผัดวุน้ เส้นไข่เค็ม 粉丝咸鸭蛋炒虾

530

Stir-Fried Prawns with Glass Noodle, Salted Egg Yolk and Celery

กุ้งผัดกับวุ้นเส้น ไข่เค็ม และขึนฉ่าย

WAGYU BEEF IN CHINESE TERIYAKI

เนือวากิวในซอสเทอริยากิจนี

650

烧汁杏菇爆和牛

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

เนือวากิวจากออสเตรเลียผัดกับซอสเทอริยากิสไตล์จีน เสิร์ฟพร้อมด้วยแก้วมังกร

SZECHUAN GRAVY BLACK SHRIMP กุง้ ด้าสไตล์เสฉวน 椒盐基尾虾

520

Stir-fried with mix chili spices, capsicum, onion and sesame

กุ้งผัด ด้วยพริกแห้ง พริกหวาน ในแบบชาวเสฉวน

MALA SEAFOOD HOT POT หม่าล่าหม้อไฟ 麻辣一锅香（胎贝，鱿鱼，泰虾）

600

Mussels, squids, prawns, fresh ginger, scallion, sesame and dry chili

ต้มซุปหม่าล่าหม้อไฟ เสิร์ฟด้วยหอยแมลงภู่ ปลาหมึกและกุ้ง

STIR FRIED BEEF TENDERLOIN WITH OYSTER SAUCE

เนือสันในผัดนา้ มันหอย

380

泰式蚝油炒牛里脊

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

เนือสันในผัดพร้อมน้ามันหอยและเห็ด

DEEP FRIED SEABASS FISH WITH SPICY CHILI SAUCE

380

ปลากะพงสามรส 泰式炸鱼

A hot quest of deep fried seabass fish with spicy chili sauce

ปลากะพงทอดราดซอสสามรส

[
] 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.
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CURRIES แกงและอาหารจานร้อน 咖喱香锅
RED CURRY WITH SWEET BASIL AND PINEAPPLE

แกงคัว่ สัปปะรดใส่กงุ้

420

菠萝虾红咖喱

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

แกงแดงสัปปะรดใส่กุ้งหอมด้วยใบโหระพา

GREEN CURRY WITH CHICKEN แกงเขียวหวานไก่

鸡肉青咖喱

380

Green curry in an elegant conspiracy with chicken

แกงเขียวหวานไก่รสละมุน

NOODLES & RICE ก๋วยเตีย๋ วและข้าวผัด 米饭及面
PHAD THAI GOONG ผัดไทยกุง้ 泰式炒米粉

360

Wok fried rice noodles strangling tiger prawns and tofu

ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กผัดไฟแรงกับไข่ ใบกุ้ยช่ายสับ ไชโป๊สับ เต้าหู้ ต้ารับเครื่องไทยสมัยสงครามโลกครังที่สอง พร้อมวัตถุดิบจากทะเล
YANGZHOU FRIED RICE ข้าวผัดหยางโจว

扬州炒饭

300

With sausage, shrimp, carrots, green peas and eggs

ข้าวผัดกับ ไส้กรอก ถั่วลันเตา กุ้งและไข่ในแบบฉบับหยางโจว
ROASTED DUCK FRIED RICE ข้าวผัดเป็ดย่าง

烤鸭炒饭

300

Jasmine wok fried rice with undercover moles of roasted
Duck slices, carrot and spring onion

ข้าวหอมมะลิผัดพร้อมเป็ดย่างสไลด์ในสูตรลับสไตล์เสฉวน

CRAB MEAT FRIED RICE ข้าวผัดปู 蟹肉蛋炒饭

340

Crab meat fried rice with egg

ข้าวผัดทรงเครื่อง ใส่ไข่ และเนือปู
BROWN RICE
STICKY RICE

ข้าวกล้อง
ข้าวเหนียว

糙米饭

99

糯米饭

50

[
] 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.
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SIDES อาหารเคียง 配菜

MIX FRIED VEGETABLE ผัดผักรวมมิตร 泰式香炒时令蔬菜

210

Asian agenda of sautéed greens

ผัดผักรวมปรุงน้ามันหอยด้วยกระทะใบบัว

WOK FRIED SAYOTE AND CRISPY PORK BELLY

ผัดยอดม้งหมูกรอบ

210

佛手瓜叶炒脆香猪肉

Double agent of wok fried sayote and crispy pork belly

ผัดสองสหายด้วยผักยอดม้งอ่อนและหมูกรอบ

SAUTÉED SNOW PEAS AND MINCED PORK

ผัดถัว่ หวานหมูสบั

210

荷兰豆炒肉末

A spy team of snow peas and minced pork

ผัดถั่วหวานใส่หมูสับตามขันตอนลับเฉพาะ

SAUTÉED KALE WITH SALTED FISH ผัดคะน้าปลาเค็ม 咸鱼炒甘蓝

210

Sautéed kale snooped on by salted fish

ผัดผักคะน้าหอมกรุ่นปรุงด้วยปลาเค็ม
WOK FRIED LUFFA บวบผัดไข่

丝瓜炒鸡蛋

210

Wok-Fried Luffa with Egg

บวบผัดกับไข่

[
] 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.
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FOR YOUR EYES ONLY
NORTHERN DISHES อาหารเหนือ 泰北特色菜
LAAB PLA DUK ลาบปลาดุกย่าง

草本鲶鱼沙拉

330

Minced catfish spicy salad with herbs and fried garlic accompanied with Chinese
cabbage

ปลาดุกย่าง คลุกเคล้า ด้วย กระเทียมเจียว พริกลาบ ผักสมุนไพร และผักกาดขาว
TAM BAKEUA ตา๋ บ่าเขือไข่ตม้ 香辣茄子沙拉

250

Spicy grilled eggplant salad, served with boiled egg, mint leaf, coriander and
spring onion

มะเขือยาวเผา คลุกเคล้า กับ พริก กระเทียม หอมแดง กะปิ ทานคู่กับไข่ต้ม สะระแหน่ ผักชี ต้นหอม
SAA PEE ส้าปี๋

猪肉拌香蕉花

250

Banana blossom salad with minced pork, Lanna style chili paste, Thai anchovy and
herbs

หัวปลีเนื้ออ่อน คลุกเคล้ากับเครือ่ งแกงผัดกับหมูสับ

YOUR EYES ONLY

GAENG HUNG LAY MOO TUN แกงฮังเลขาหมูตุ๋น

泰北咖喱猪腿肉

420

Northern style braised pork legs curry slowly cooked in herbs and spices

แกงฮังเลขาหมูตุ๋น สมุนไพร น้๋าขลุกขลิก
KUA HAENG NUA คัว่ แห้งเนือ้ ตุ๋น

咖喱炒牛肉

430

Northern style stir fried braised beef with herbs and curry paste

เนื้อน่องลายตุ๋น เครือ่ งเทศผัด กับ พริกแกงเมือง ใบยี่หร่า ต้นหอม
AB PLA แอ็บปลา

秘制小海鲈

320

Baby seabass marinated in local spices cooked in turmeric, roasted local
vegetables

ปลากะพงเล็ก คลุกเคล้ากับพริกแกงเมือง ห่อด้วยใบตอง ย่าง ด้วยไฟอ่อนๆ
[
] 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.
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NEW CHINESE SPECIALTIES 中国特色菜
GUANDONG CRISPY FRUIT SALAD ROLLS

280

ปอเปีย๊ ะ สลัดผลไม้รวม 果香口口脆

Local seasonal mixed fruit salad in crispy rice roll with mayonnaise dressing

ปอเปี๊ยะแป้งกรอบบาง พร้อม ผลไม้รวม ตามฤดูกาล ทานกับมายองเนส

SZECHUAN KING OYSTER MUSHROOM

เห็ดนางรมหลวง ผัด พริก กระเทียม

220

口味杏鲍菇

Stir fried Royal Project king oyster mushrooms with garlic paste,
Spring onion and chopped chili

เห็ดโครงการหลวง ผัดซอสกระเทียม พริกสด สไตล์เสฉวน

GUANDONG PORK SPARE RIBS WITH SALTED EGG YOLK

540

ซีโ่ ครงหมู ไข่เค็ม 金沙排骨

Braised pork spare ribs, stir fried with salted egg yolk and corn

ซี่โครงหมูตุ๋น ผัดกับไข่แดงเค็ม และข้าวโพด

STIR FRIED PRAWNS WITH SEASONAL VEGETABLE

400

กุง้ ผัดไข่ขาว 鲜蔬虾仁
White prawns stir fried with egg white, black fungus, snow peas and seasonal vegetables

กุ้งขาวตัวโต ผัดกับซอสสูตรพิเศษ มาพร้อม เห็ดหูหนู และผักสดตามฤดูกาล

[
] 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.
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FOR YOUR EYES ONLY
STEAMED SEABASS SZECHUAN STYLE

ปลากะพง นึ่ง สไตล์เสฉวน

500

剁椒蒸鱼

With chili, garlic, pepper, broccoli and luffa

ปลากะพง ชิ้นพอดีคา๋ นึ่งกับ กระเทียม พริกสด พริกไท เคียงด้วย ผักบล๊อคเคอร์รี่ กับบวบหวาน
ROASTED BEEF IN SZECHUAN MALA SAUCE

เนือ้ อบ หม่าล่า

580

板栗烧牛肉

With garlic, shiitake mushrooms, Chinese chestnuts and celery

เนื้ออบ ผัดกับซอส เสฉวนหม่าล่า เผ็ดร้อน

[
] 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.
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