VEGETARIAN MENU

เจ
แกงชะมวงหนอไมจีน

170
Cha Muang Chinese Bamboo Shoot

ใบชะมวงยางหอม ๆ เคี่ยวกับหนอไมจีน จนไดรสเปรี้ยว
กลมกลอมของใบชะมวง ในน้ำขลุกขลิก

ฉูฉี่เตาหูกรอบคั่วแหง

เตาหูทอดกรอบคั่วกับพริกแกงจนแหงรวมเปนหนึ่งเดียวกัน

220

Choo Chi Crispy Tofu

ปนเห็ด

Pon Hed

Chunks of Chinese bamboo shoot stewed with
Thai herbs and cha muang leaves

Tofu deep-fried and dry-sautéed with Thai sweet & spicy curry

170

พริกยางหอมๆโขลกกับเห็ดหลากชนิด ทานพรอมกับผักสด

Spicy grilled chilli and mushroom, served with fresh vegetables

เห็ดและรากบัวทอดกรอบ

120

Crispy Mushrooms & Lotus Roots

ขาวผัดเผือกเห็ดหอมรากบัว

170

Taro, Shiitake Mushroom & Lotus Root Fried Rice

เจ

ขาวผัดหอมๆใสเผือกและรากบัว ทานกับเห็ดหอมคั่วซีอิ้ว

Deep-fried mushrooms & lotus roots served with
passion fruit dip

Fried rice with taro and lotus root, served with
soy sauce-roasted shiitake mushroom

อาหารทานเลนและสลัด / Appetizer & Salad

ซุป แกง และสตูว / Soup, Curry & Stew

สลัดแขก

120

Salad Kaek

ตมยำสวนเห็ด

สลัดน้ำขนกลิ่นถั่วลิสงคั่วรสเปรี้ยวหวานทานพรอม
ผักสลัดกับเตาหูทอดและรากบัวทอด

ตมยำเห็ดหลากชนิดสูตรน้ำใส รสชาติครบเครื่อง

Fresh green salad served with fried tofu, fried lotus
roots and rich sweet and sour peanut dressing

แกงเขียวหวานลูกชิ้นโปรตีนเกษตรอยางดี

ยำและลาบ / Spicy Salad

ยำเห็ดยางพริกหวาน

Yum Hed Yang Prik Whan

150

เห็ดออรินจิและพริกหวานคัดเฉพาะเนื้อ ๆ ยางจนหอม
แลวคลุกเคลารวมกันในน้ำยำรสเปรี้ยวหวานละมุน
Grilled eringii mushrooms and bell peppers in
light spicy sauce

ลาบเห็ดฟางขาวคั่ว

120

Larb Mushroom

ลาบเห็ดฟางสำหรับคนไมรับประทานเนื้อสัตว
Minced mushroom salad with peppermint, lime,
and freshly roasted rice

150

Pad Hed Hom Ka Prow Krob

Shiitake mushroom, stir-fried with Thai basil & chilli

Pad Kha Na Hed Hom

160

ผัดตนคะนาฮองกงอวบ ๆ ทานคูกับเห็ดหอมคั่วซีอิ้ว
รสนวลโดนใจ
Stir-fried Hong Kong kale served with
soy sauce-roasted shiitake mushroom

กะหล่ำทอดซีอิ้ว

180

Green Curry Textured Soy Protein

แกงเขียวหวานใสลูกชิ้นโปรตีนเกษตรอยางดี
รสเขมขนแบบดั้งเดิม
Textured soy protein in rich & tasty green curry

แพนงหนอไมจีนและโปรตีนเกษตรอยางดี

180

Pa Nang Chinese Bamboo Shoot & Textured Soy Protein

พริกแกงเคี่ยวกับน้ำกะทิคั้นสดพรอมหนอไมจีน
และโปรตีนเกษตรอยางดี
Chinese bamboo shoot and textured soy protein in
red curry, topped with fresh coconut milk and
chopped kaffir lime leaves

อาหารจานเดียว / Rice & Noodles

ขาวผัดสวนเห็ด

130

เห็ด 3 อยางและผักหลากชนิดผัดรวมกับขาวสวย
พรอมกับปรุงรสใหกลมกลอม
Fried rice with an assortment of mushrooms
and vegetables

ผัดกะเพราเห็ดหอมโรยดวยใบกะเพรากรอบๆ
งายๆแตรับรองถูกใจ

ผัดคะนาเห็ดหอม

Traditional Thai spicy soup with mushrooms

Vegetarian Fried Rice

ผัดและทอด / Stir-fried & Deep-fried

ผัดเห็ดหอมกะเพรากรอบ

190

Tom Yum Mushroom

ผัดไทเตาหูกรอบ

Pad Thai Crispy Tofu

"เสนหมี่โคราช" ที่มีความเหนียวนุมพิเศษ ผัดรวมกับ
เตาหูทอดกรอบในน้ำผัดไทสูตรสุพรรณิการ
Special Pad Thai made with cripsy tofu and our
unique sauce

สุกี้ยากี้เจผัดแหง
120

Ka Lum Tod Si Eiw

กะหล่ำปลีทอดน้ำมันราดดวยซอสซีอิ้วรสเด็ด
Fried chinese cabbage gravied with soy sauce

170

Chef's Signature Wok-fried Tofu Suki

นำเตาหูทอด, เห็ดเข็มทอง, ผักกาดขาว และวุนเสน
ผัดกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรพิเศษของเชฟ
Wok-fried rice vermicelli with tofu, vegetables,
and our signature suki sauce

170

VEGETARIAN MENU

เห็ดและรากบัวชุบแปงทอดกรอบ จิ้มกับน้ำจิ้มเสารส

