กุ้งแม่นํ้าเผา

Grilled River Prawn

ขนาด 7 ตัวโล ตัวละ 225.- size 150g. 225.-/each
ขนาด 5 ตัวโล ตัวละ 345.- size 200g. 345.-/each

ขนาด 7 ตัวโล กิโลกรัมละ 1550.- **แถมปลากะพงทอดนํ้าปลา
size 150g. 1550.-/kg. **free 1 fried seabass

ขนาด 5 ตัวโล กิโลกรัมละ 1650.- **แถมปลากะพงทอดนํ้าปลา
size 200g. 1650.-/kg. **free 1 fried seabass

แบ่งทํากับข้าวได้2อย่าง ฟรี

ขนาดใหญ่ **สั่ง2ตัวแถมปลากะพงทอดนํ้าปลา
Big size order 2 prawns. **free 1 fried seabass

ขนาดตัวละ 4ขีด ตัวละ 790.- size 400g. 790.-/each

ขนาดตัวละ 4.5ขีด ตัวละ 890.- size 450g. 890.-/each
ขนาดตัวละ 5ขีด ตัวละ 990.- size 500g. 990.-/each

ขนาดใหญ่พิเศษ**สั่ง1ตัวแถมปลากะพงทอดนํ้าปลา
Extra big size order 1 prawn. **free 1 fried seabass

ขนาดตัวละ 6ขีด ตัวละ 1290.- size 600g. 1290.-/each
ขนาดตัวละ 7ขีด ตัวละ 1690.- size 700g. 1690.-/each

ขนาดตัวละ 8ขีด ตัวละ 1890.- size 800g. 1890.-/each

เมนูแนะนําร้านครัวคุณแม่
Recommended

***กุ้งแม่นํ้าธรรมชาติเผา-ราคาตามนํ้าหนัก grilled river prawn -depends on size
***กุ้งแม่นํ้าอบเนยนมสดสูตรคุณแม่ 450.-mom’s recipe butter milk river prawns 450.**ยําปูไข่ดอง 480.- spicy raw crab salad 480.-

***ปลากะพงทอดนํ้าปลาพริกขี้หนูสวน 350.- fried seabass w/ mango salad 350.***แกงเผ็ดใต้เนื้อปู 380.- crab meat in yellow spicy coconut soup 380.*แกงส้มใต้กุ้ง/ปลากะพงทั้งตัว 185.-/350.-

Thai sour red soup with shrimp/whole seabass 185.-/350.**ต้มยํากุ้งกุ้งสด/แม่นํ้า

นํ้าข้น-นํ้าใส 185.-/450.-

Tom yum Kung shrimp/river prawn clear-creamy 185.-/450.***เนื้อปูผัดพริกเหลือง/พริกขี้หนูสวน
*ปลาหิมะนึ่งซีอิ๊ว

380.- crab meat fried with yellow or red chilli 380.-

โรยพริกขี้หนูสวน 780.- streamed snow fish with soy sauce 780.(แถมกุ้งแม่นํ้า150กรัม 1ตัว)

**ปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็ม

380.- squid fried with salty egg yolk 380.-

**นํ้าพริกไข่ปู 195.- crab egg chilli paste w/vegetable 195.หลนเนื้อปูไข่ปู 195.- crab meat in coconut dip 195.-

หอยนางรมทรงเครื่อง 165.- fresh oyster w/ spicy seafood dip 165.***ทอดมันกุ้ง กุ้งล้วนไม่มีหมูผสม ชิ้นละ 45.- deep fried shrimp cake 45.-/pc.
**ฮ่อยจ๊อเนื้อปูสด ลูกละ 45.- deep fried crab cake 45.-/pc.

ของว่าง-ทานเล่น
Appetizers

***ทอดมันกุ้ง กุ้งล้วนไม่มีหมูผสม ชิ้นละ 45.- deep fried shrimp cake 45.-/pc.
**ฮ่อยจ๊อเนื้อปูสด ลูกละ 45.- deep fried crab cake 45.-/pc.
เต้าหู้ทอด 85.- deep fried tofu with peanut dip 85.หอมทอด 95.- deep fried onion rings 95.-

***นํ้าพริกไข่ปู 195.- crab egg chilli paste w/vegetable 195.**หลนเนื้อปูไข่ปู 195.- crab meat in coconut dip 195.-

*หอยนางรมทรงเครื่อง 165.- fresh oyster w/ spicy seafood dip 165.-

ยํา-สลัด-ผัดผัก

Salad-Fried vegetables

**กุ้งแช่นํ้าปลา 185.- fresh raw shrimps w/ spicy seafood dip 185.*ยําผักบุ้งกรอบ

185.- deep fried morning glory spicy salad 185.-

ยําวุ้นเส้น-มาม่า ทะเล 185.- glass noodle seafood spicy salad 185.-

ลาบหมู-ไก่-เนื้อ 145.- north eastern style spicy salad pork-chicken-beef 145.**

ลาบแซลมอน 265.- north eastern style spicy salad salmon 265.หมูมะนาว/เนื้อมะนาว 145.- spicy pork-beef salad 145.-

ซีซ่าร์สลัด เบคอน-ทูน่า 185.- ceasar’s salad bacon-tuna 185.กะหลํ่าปลีทอดนํ้าปลา 95.- cabbage fried w/ fish sause 95.หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง 185.- shrimp fried w/ asparagus 185.คะน้าฮ่องกงผัดนํ้ามันหอย/ใส่ปลาเค็ม 115.-/ 145.-

Chinese kale fried w/oyster sauce w/o, w/ Thai anchovy 115.-/145.-

ผัดถั่วงอกเต้าหู้หมูสด 145.- fried bean sprout w/ tofu and pork 145.-

แกง-นํ้าแกง
Soup

***แกงเผ็ดใต้เนื้อปู 380.- crab meat in yellow spicy coconut soup 380.-

แกงเขียวหวาน หมู-เนื้อ-ไก่ 125.- chicken-pork-beef in green curry soup 125.**ต้มข่าไก่/กุ้ง

125.-/185.- chicken/shrimp in coconut soup 125.-/185.-

*แกงส้มใต้กุ้งสด/ปลากะพงทั้งตัว 185.-/350.-

Thai sour red soup with shrimp/whole seabass 185.-/350.**ต้มยํากุ้งกุ้งสด/แม่นํ้า

นํ้าข้น-นํ้าใส 185.-/450.-

Tom yum Kung shrimp/river prawn clear-creamy 185.-/450.**โป๊ะแตก

350.- clear tom yum w/ mix seafood 350.-

**แกงป่าไก่-หมู/กุ้ง-ปลาเก๋า

125.-/185.-

spicy clear red soup with pork-chicken / shrimp-fish 125.-/185.-

แกงจืดสาหร่ายเต้าหูห
้ มูสับ 95.- clear soup w/ minced pork and tofu 95.-

*แกงจืดไข่นํ้าหมูสับ/กุ้งสับ

95.-/145.- clear soup w/egg pork/shrimp 95.-/145.-

กับข้าวจานกลาง
Main dishes

ผัดกะเพราหมู,ไก่,เนื้อ/ทะเล 145.-/185.- basil fried pork,chicken,beef/seafood 145/.-185.หมูสับผัดหนําเลี๊ยบ 145.- Chinese style minced pork 145.-

**หมู,เนื้อผัดนํ้ามันหอยเห็ดฟาง

สูตรอากง 145.- Chinese style pork,beef w/oyster sauce 145.-

หมู,ไก่,เนื้อ/ทะเล ทอดกระเทียม 145.-/185.- garlic fried pork,chicken,beef/seafood 145/.-185.*ผัดพริกขี้หนูสวน,ไก่,เนื้อ/ทะเล

145.-/185.-

chilli padi fried pork,chicken,beef/seafood 145.-/185.-

ไข่เจียวหมูสับ,แหนม/กุ้งสับ,หอยนางรม/เนื้อปู 95.-/165.-/380.-

Thai style Omelette w/minced pork/shrimp,oyster/crab meat 95.-/165.-/380.**ไข่ข้นเบคอน,แฮมชีส/กุ้งสับ,สโม๊คแซลมอน,เนื้อปู

145.-/195.-

Milky Omelette w/ham&cheese,bacon/shrimp, smoked salmon crab meat 145.-/195.-

เขียวหวานทะเลผัดแห้ง 185.- seafood fried w/green curry paste 185.**เนื้อปลาเก๋าผัดคื่นช่าย 185.- fried fillet snapper w/ celery 185.-

**เนื้อปลาเก๋าทอดซอสมะขาม 185.- fried fillet snapper w/ tamarine sauce 185.**ปลากะพงทอดนํ้าปลา

350.- fried whole seabass w/ mango salad 350.-

**ปลากะพงนึ่งมะนาว/ซีอิ๊ว 350.- steamed whole seabass w/soy or lime sauce 350.-

**ปลากะพงทอดกระเทียม,ราดพริก 350.- fried whole seabass w/ garlic or sweet chilli sauce350

**ปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็ม

380.- fried squid w/ salty egg yolk 380.-

ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาว 380.- steamed squid w/ lime sauce 380.-

***ปลาหิมะนึ่งซีอิ๊ว

ใส่,ไม่ใส่พริกขี้หนูสวน 780.- steamed snow fish w/ soy sauce 780.-

**เนื้อปูผัดพริกขี้หนูสวน

***เนื้อปูผัดพริกเหลือง

380.- crab meat fried w/ chilli padi 380.-

380.- crab meat fried w/ yellow chilli 380.-

เนื้อปูผัดผงกะหรี่ 380.- crab meat fried w/ curry powder 380.-

**ปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทดํา

380.- soft shell crab crispy fried w/ garlic 380.-

**กุ้งแม่นํ้าทอดกระเทียมพริกไท

450.- river prawns crispy fried w/ garlic 450.-

กุ้งแม่นํ้าทอดพริกเกลือ 450.- river prawns crispy fried w/ salted chilli 450.-

***กุ้งแม่นํ้าอบเนยนมสด

สูตรคุณแม่ 450.- river prawns in butter milk egg 450.-

กุ้งแม่นํ้าอบวุ้นเส้น 450.- river prawns in glass noodle 450.-

***ยํากุ้งแม่นํ้าย่างสะดุ้งไฟ

450.- super spicy river prawns salad 450.-

อาหารจานเดียว
Alacarte

1.เลือกประเภทเนื้อสัตว์ สําหรับอาหารจานเดียว

Select kind of meat for your alacarte

หมู,ไก่,เนื้อ,แหนม,ไส้กรอก

85.-

Pork,chicken,beef,Thai sausage ,sausage
กุ้งสด /กุ้งแม่นํ้า150กรัม /กุ้งแม่นํ้า200กรัม

shrimp/prawn150g./prawn200g.

145.-/275.-/450.-

เบคอน,แฮมชีส,หอยนางรม

165.-

เนื้อปู/สโม๊คแซลมอน/แซลมอน/ปลาเก๋า/ทะเล

195.-

Ham&cheese/bacon/oyster

Crab meat/smoked salmon/salmon/fish/seafood
มังสวิรัติ ผักและเห็ดตามชอบ

Vegetarian - vegetables and mushroom

85.-

2.เลือกวิธีการปรุง
Select the way to cook your dish
ข้าวผัด, ทอดกระเทียม, ผัดพริกแกง, ผัดกะเพรา, ผัดพริกสดหัวหอม, ผัดพริกขี้หนูสวน
ผัดนํ้าพริกเผา,ผัดเขียวหวานแห้ง, ผัดขี้เมา, ผัดนํ้ามันหอย
, ก๋วยเตี๋ยวคั่ว, ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นจันท์หรือวุ้นเส้นผัดไท, ไข่เจียวราดข้าว, ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว
ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา

พาสต้า และ อาหารจานพิเศษ
Pastas and Special dishes

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูนํ้าใส 55.- noodle w/pork meatball 55.ก๋วยเตี๋ยวหมูสับ-เนื้อสับ ไข่ดิบ 85.-

minced pork or beef with Chinese style noodle 85.-

**ข้าวผัดคะน้าปลาเค็ม

75.- fried rice w/ kale&salty fish 75.-

ข้าวผัดหนําเลี๊ยบหมูสับ 75.- fried rice w/ salty minced pork 75.-

***เส้นหมี่ผัดกระเฉดมันกุ้งทะเล

165.- spicy fried noodle w/ seafood &shrimp paste 165.-

ข้าวหรือขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ 95.- Thai noodle w/ chicken in green curry 95.***ขนมจีนนํ้ายาปู

195.- Thai noodle w/ crab meat curry 195.-

พาสต้าคาโบนาร่า 185.- Cabonara pasta 185.พาสต้าพริกกระเทียม เบคอน,ปลาเค็ม 165.-

dried chilli & garlic pasta w/ bacon,anchovy 165.-

พาสต้าครีมไข่กุ้ง กุ้งแม่นํ้า150กรัม /กุ้งแม่นํ้า200กรัม 275.-/450.white sauce pasta w/ prawn150g./prawn200g. 275.-/450.-

พาสต้าซอสมะเขือเทศ หมู,เนื้อ 165.Beef or pork tomato sauce pasta 165.-

พาสต้าผัดต้มยําแห้ง กุ้งแม่นํ้า150กรัม /กุ้งแม่นํ้า200กรัม 275.-/450.Dry TOM YUM KUNG pasta w/ prawn150g./prawn200g. 275.-/450.-

พาสต้าผัดซอสมะเขือกับไข่ ไก่,หมู,เนื้อ/กุ้งสด 125.-/145.-

Chicken Beef or pork/shrimp tomato sauce pasta w/eeg 125.-/145.-

พาสต้าผัดขี้เมาทะเล 185.- spicy drunken pasta w/seafood 185.-

เครื่องดื่ม และ ของหวาน
Drinks and Desserts

ปั่น
ร้อนHOT

เย็น ICED

FRAPPE

ช๊อคโกแลต Chocolate

40

45

55

โอวัลติน Ovaltine

40

45

55

ชาไทย Thai Milk Tea

40

45

55

ชาซึลอน Ceylon Milk Tea

40

45

55

ชาเขียวมัชฉะ Matcha Milk Green Tea

40

45

55

ชาแอปเปิ้ล Apple Tea

40

45

55

ชาพีช Peach Tea

40

45

55

ชามะนาว Lemon Tea

40

45

55

มะนาวนํ้าผึ้ง Honey Limenade

40

45

55

มะนาวโซดา Lime Soda

-

45

55

เวอร์จิ้นโมจิโต้ Virgin Mojito

-

45

55

นํ้าผลไม้ปั่น Smoothies
มะพร้าวปั่น Coconut Smoothie

65

สตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่น Strawberry Yogurt Smoothie

65

ส้มวนิลลาโยเกิร์ตปั่น Vanilla Orange Yogurt
Smoothie

65

ลิ้นจี่โยเกิร์ตปั่น Lynchee Yogurt
Smoothie

65

กล้วยช๊อคโกแลตปั่น Chocolate Banana Smoothie

65

กล้วยเนยถั่วปั่น Peanut Butter Banana Smoothie

65

อิตาเลียนโซดา Italian Soda
เสาวรสมะม่วง Mango Passion Fruit

45

สตรอเบอรี่ strawberry

45

กีวี่ Kiwi

45

ส้มยูซุ Yuzu Orange

45

กาแฟสด Fresh Brewed Coffee

ร้อน
HOT

ปั่น
เย็น ICED

FRAPPE

เอสเพรสโซ่ Espresso

40

45

55

อเมริกาโน Americano

40

45

-

คาปูชิโน Cappuchino

40

45

-

ลาเต้ Latte

40

45

-

มอคค่า Mocha

40

45

55

คาราเมลมัคคีอาโต Caramel Macchiato

40

45

55

ลาเต้เฮเซลนัท Hazelnut Latte

40

45

55

ลาเต้วนิลลา Vanilla Latte

40

45

55

ชาร้อนเป็นกา TWININGS hot TWININGS tea

95.-

นํ้าแร่ธรรมชาติ mineral water

25.-

นํ้าแข็งเปล่า ice

FREE ฟรี เติมได้ตลอดค่ะ

ของหวาน
Desserts

เค้กส้ม orange cake 85.-

เค้กช๊อคโกแลต chocolate fudge cake 85.-

นิวยอร์คชีสเค้ก New York cheesecake 115.-

เค้กมะพร้าวอ่อนครีมสด young coconut fresh cream cake 115.-

ไดฟุกุสตอเบอรี่สด strawberry Japanese moji w/red bean 55.-/70.-/95.-

