
อาหารแนะนํา

กั�งแก้วผัดกระเทียมมันกุ้ง 380 กั�งแก้วนึ�งจิ�ม 380 กั�งแก้วผัดฉ่า 380

กั�งแก้วคั�วพริกเกลือ 380 หนังปลาแซลม่อนเคลือบไข่เค็ม 130 เฟรนช์ฟรายด์เคลือบไข่เค็มชีส 160

เฟรนช์ฟรายด์เคลือบไข่เค็ม 130 ไข่เจียวปูก้อนใหญ่มาก 650 ปูก้อนใหญ่มากผัดผงกะหรี� 650

ปลาหมึกไข่สะดุ้ง งดขาย หนวดปลาหมึกคั�วพริกเกลือ 170

รวมซีฟู้ดชุปแป้งทอด 280 หอยเชลล์ชุบแป้งทอด 230 หอยนางรมชุบแป้งทอด 190

กุ้งชุบแป้งทอด 210 ปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็ม 300 สะเต๊ะปีนัง 150

ไข่เจียวปูฟูกรอบ 400 ออส่วน-ฮ่องกง 180 ลาซานย่าภูเขาไฟ หมู/เนื�อ 280

หม้อไฟชุดอ่าวไทย งดขาย หม้อไฟชุดอันดามัน งดขาย หม้อไฟชุดแปซิฟิค งดขาย

เป็ดยอดหญ้า (ธรรมดา/พิเศษ) 250/380 เป็ดอบเผือกฟู (ธรรมดา/พิเศษ) 270/400 ผัดโหงวก๊วยรังเผือก (ธรรมดา/พิเศษ) 190/280

แมงกระพรุนนํ�ามันงา 130 กระเพาะปลาผัดแห้ง(ธรรมดา/พิเศษ) 230/460 ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (ธรรมดา/พิเศษ) 160/320

หมูฮ่องกงกระทะร้อน (ธรรมดา/พิเศษ) 180/360 เนื�อฮ่องกงกระทะร้อน (ธรรมดา/พิเศษ) 200/400 ทะเลจานร้อน (ธรรมดา/พิเศษ) 190/380

ซี�โครงหมูอบสับปะรด (ธรรมดา/พิเศษ) 180/360 ห่อหมกมะพร้าวอ่อน งดขาย ปูเค็มหลน 120

ผัดโป๊ยเซียน (ธรรมดา/พิเศษ) 160/320 ปลาคังลวกจิ�ม (ธรรมดา/พิเศษ) งดขาย เนื�อปูผัดผงกะหรี� (ธรรมดา/พิเศษ) 400/800

ไก่แช่เหล้าแมงกระพรุนกรอบ (ธรรมดา/พิเศษ)    240/480 หน่อไม้ทะเลเจี�ยน (ธรรมดา/พิเศษ)  280/540

ข้าวผัดกุ้ง (ใหญ่) 320 ข้าวผัดปู (ใหญ่) 380 ข้าวผัดปลาเค็ม (ใหญ่) 240

ข้าวอบสับปะรด 200 ข้าวผัดหนําเลี�ยบ (ใหญ่) 240 ผัดไทยกุ้งสด (ใหญ่) 340

ก๋วยเตี�ยวราดหน้าเต้าซี�หอยเชลล์ 400 ก๋วยเตี�ยวราดหน้าเต้าซี�ปลากะพง 340 ก๋วยเตี�ยวราดหน้าฮ่องกงหมู / เนื�อ 270

ก๋วยเตี�ยวราดหน้าฮ่องกงจ้าวสมุทร 400

ทานเล่น

ถั�วอบเนย 75 ข้าวเกรียบทอด 85 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด 130

เนื�อแดดเดียว 160 หมูแดดเดียว 150 ออเดิร์ฟ 5 อย่าง 420

ข้าวตังหน้าตั�ง 130 กระทงทอง 150 ไก่ห่อใบเตย (ธรรมดา/พิเศษ) 180/290

หนังปลาแซลมอนกรอบนํ�าพริกเผา 100 หูหมูแก้ว 160 ปอเปี�ยะหมูทอดกรอบ 150

กุ้งกระเบื�อง 150 ปลาหมึกชุบแป้งทอด 150

ทอดมันปลากราย (ธรรมดา/พิเศษ) 160/220 ทอดมันกุ้ง  (ธรรมดา/พิเศษ) 170/240

อบ

รวมมิตรหอยอบชีส (ธรรมดา/พิเศษ) 380/760 หอยเชลล์อบชีส 340 หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบชีส 330

หอยลายอบชีส 200 รวมทะเลอบชีส 230 ผักโขมอบชีส 200

หอยลายอบเนยกระเทียม 160 หอยเชลล์ญี�ปุ่นอบเนยกระเทียม 280 หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบเนยกระเทียม 260

ปลาแซลม่อนอบเนยกระเทียม 360 รวมมิตรหอยอบเนยกระเทียม (ธรรมดา/พิเศษ) 300/600
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กริล / เทอริยากิ

รวมซีฟู้ดย่างซ้อสเนย (เล็ก/ใหญ่) 400/700 บาร์บีคิวหอยเชลล์พันเบค่อน 340 บาร์บีคิวกุ้งกุลาดําพันเบค่อน 380

สเต็กแซลม่อน 360 สเต็กปลาทูน่าสด 360 สเต็กปลาโดรี� 200

ปลาแซลม่อนเทอริยากิ 360 ปลาซาบะเทอริยากิ 170 เนื�อฟิลเลย์ออสเตรเลียพรีเมี�ยมย่างแจ่วกระทะร้อน 560

เนื�อโคขุนย่างแจ่วกระทะร้อน 240 ขาหมูเยอรมัน 380 มิ�กซ์กริลแฮมและไส้กรอกรมควัน 380

แฮมคอหมูรมควันย่าง 180 แฮมสดรมควันย่าง 180 เบค่อนสดรมควันย่าง 180

ไส้กรอกเยอรมันย่าง 180 สเต็กพอร์คช็อพ 300

เนื�อเซอร์ลอยไทยเฟรนช์ย่างแจ่วกระทะร้อน 360

เนื�อสันนอกออสเตรเลียพรีเมี�ยมย่างแจ่วกระทะร้อน 560

สลัด / ผัก

สลัดปูนิ�มกรอบวาซาบิสด (ธรรมดา/พิเศษ) 220/370 สลัดปลาดิบวาซาบิสด (ธรรมดา/พิเศษ) 220/370 สลัดไข่กุ้งทูน่าสไปซี� 220

สลัดกุ้งกรอบผลไม้ (ธรรมดา/พิเศษ) 200/370 สลัดนิซัวทูน่าเบคอนกรอบ 200 ซีซ่าร์สลัด  (ธรรมดา/พิเศษ) 200/370

สลัดมังสวิรัต 130 ยอดกระเฉดไฟแดง (ธรรมดา/พิเศษ) 160/300 ผัดผักไฮโดรรวมมิตร (ธรรมดา/พิเศษ) 150/280

ผักบุ้งไฟแดง (ธรรมดา/พิเศษ) 120/220 ผัดผักกาดแก้ว (ธรรมดา/พิเศษ) 150/280 ผัดผักสี�สหาย (ธรรมดา/พิเศษ) 150/280

บร็อคโคลี�ผัดกุ้ง (ธรรมดา/พิเศษ) 180/350 ผักรวมมิตรผัดนํ�ามันหอย(ธรรมดา/พิเศษ) 140/260 คะน้าฮ่องกงราดนํ�ามันหอย 160

กะหลํ�าปลีทอดนํ�าปลา แซลมอนเค็ม (ธรรมดา/พิเศษ)       150/280

ยํา

ยําทะเล  (ธรรมดา/พิเศษ) 180/350 ยําถั�วพูกุ้งสด 150 พล่าเห็ดสด 140

พล่าเห็ดสดกุ้งเผา 250 ยําหอยแครง งดขาย ยําท้องปลาแซลม่อนทอดกรอบ 200

เนื�อชวนเพลิน 190 หมูชวนเพลิน 180 ยําวุ้นเส้น (ธรรมดา/พิเศษ) 140/280

ยําสามกรอบ (ธรรมดา/พิเศษ) 160/320 ปลาดุกฟูยํามะม่วง 150 ยําพริกหยวกไข่ยางมะตูม 130

ดิบ

สามสหายแช่นํ�าปลา (ธรรมดา/พิเศษ) 330/660 แซลม่อนแช่นํ�าปลา 240 ทูน่าสุกดิบแช่นํ�าปลา 220

กุ้งแช่นํ�าปลา 180 หอยนางรมสุราษฎร์ (ตัว) งดขาย

ประเภทอาหารทะเล

ปลาหมึกไข่นึ�งมะนาว 320 ปลาหมึกหอมเผา              270/390/520 ปลาหมึกไข่เผา งดขาย

หอยแครงลวก งดขาย หอยนางรมสุราษฎร์ (ตัว) งดขาย รวมมิตรทะเลเผา  (เล็ก/ใหญ่) งดขาย

ปูนิ�มคั�วกระเทียมพริกไทยดํา (ธรรมดา/พิเศษ) 320/640 ปูนิ�มผัดผงกระหรี� (ธรรมดา/พิเศษ) 320/640

กุ้งก้ามกรามเผา (เล็ก/ใหญ่/พิเศษ) 300/450/750 กุ้งก้ามกรามอบวุ้นเส้น  (เล็ก/ใหญ่) 330/490

กุ้งกุลาดํา ( นึ�งกระเทียม / นึ�งนมสด / เผา / คั�วกระเทียมพริกไทยดํา(เล็ก/ใหญ่/พิเศษ) 350/520/880

กุ้งแม่นํ�าจัมโบ้เผา (3 ขีด / 4 ขีด / 5 ขีด / 6 ขีด) ราคาตามนํ�าหนัก
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ปลา

ปลากะพงขาวทอดนํ�าปลา 450 ปลากะพงขาวฟูยํามะม่วง 450 ปลากะพงขาวทอดราดซีอิ�ว 450

ปลาสําลียํามะม่วง 360 ปลาเก๋าทอดสามรส 410 ปลาเก๋าทอดสมุนไพร 410

ปลาบู่นึ�งซีอิ�ว ตามนน. ปลาเต๋าเต้ยฮ่องเต้ ตามนน. ปลาเต๋าเต้ยทอดนํ�าปลา ตามนน.

ปลาเก๋าว่ายนํ�านึ�งซีอิ�ว ตามนน. ปลาเต๋าเต้ยนึ�งเกี�ยมบ๊วย ตามนน. ปลาเต๋าเต้ยนึ�งซีอิ�ว ตามนน.

ปลากะพงขาวนึ�งมะนาว 450 ปลากะพงอบเกลือ 450 ปลากะพงขาวนึ�งซีอิ�ว 450

อาหารญี�ปุ่น

ซาซิมิชุดปาร์ตี� 1250 ซาซิมิชุดวาไรตี� 650 ซาซิมิชุดรวม เล็ก / ใหญ่ 230/450

ซาซิมิปูอัด 160 ซาซิมิแซลม่อน 275 ซาซิมิทูน่า 210

ซาซิมิแซลม่อนทูน่า 240 ซาซิมิแซลม่อนปลาซาบะดอง 220 ซาซิมิแซลม่อนปูอัด 220

ดราก้อนเอ็กซ์ตร้าโรล 520 แคลิฟอร์เนียโรล 200 เรนโบว์โรล 200

ลิตเติ�ลดราก้อนโรล 300 สไปซี�ทูน่าสลัดโรล 200 เทมปุระเบค่อนโรล 200

แซลม่อนสเปเชียลโรล 250 ซูชิชุดแฮปปี� 520 ชุดรวมข้าวปั�นและข้าวห่อสาหร่าย 260

ชุดข้าวปั�น 9 ชิ�น 240 ชุดข้าวปั�น 5 ชิ�น 150 ข้าวปั�นหน้าปลาแซลม่อน (2 ชิ�น) 90

ข้าวปั�นหน้าปลาทูน่า (2 ชิ�น) 90 ข้าวปั�นหน้าปลาไหล (2 ชิ�น) 160 ข้าวปั�นหน้าปลาซาบะ (2 ชิ�น) 60

ข้าวปั�นหน้าปูอัด (2 ชิ�น) 60 ข้าวปั�นหน้าไข่ม้วน (2 ชิ�น) 60 ข้าวปั�นหน้าไข่กุ้ง  (2 ชิ�น) 60

ซุป / แกง

แกงคั�วหอยขม 160 แกงเขียวหวานลูกชิ�นปลากราย 160 แกงเขียวหวานเนื�อ หรือ ไก่ 160

แกงป่าลูกชิ�นปลากราย 160 แป๊ะซะแกงส้มปลากะพงขาวนึ�ง/ทอด 450 แป๊ะซะแกงส้มปลาช่อนนึ�ง/ทอดกรอบ 350

เต้าหู้ตุ๋น  (ถ้วย/ไฟเล็ก/ไฟใหญ่) 130/220/330            แกงจืดเกาเหลาสาหร่ายทะเล(ถ้วย/ไฟเล็ก/ไฟใหญ่)  150/240/390

แกงส้มชะอมชุบไข่ทอด (ถ้วย/ไฟเล็ก/ไฟใหญ่) 150/240/390            แกงจืดเต้าหู้หมูสับ  (ถ้วย/ไฟเล็ก/ไฟใหญ่)             120/200/280

ต้มยําโป๊ะแตก (ถ้วย/ไฟเล็ก/ไฟใหญ่) 160/260/420            หัวปลาแซลมอนต้มเผือก (ไฟใหญ่/ไฟพิเศษ)          240/350

ต้มยํากุ้งมะพร้าวอ่อน (ไฟเล็ก/ไฟใหญ่/ไฟพิเศษ) 300/570/960            ต้มยําทะเลพิโรธ (ถ้วย/ไฟเล็ก/ไฟใหญ่)                 160/260/420

ต้มยําปลาคัง (ถ้วย/ไฟเล็ก/ไฟใหญ่) งดขาย                     ต้มยําท้องปลากะพง (ไฟเล็ก/ไฟใหญ่)                  230/400

กระเพาะปลานํ�าแดง(ถ้วย/ไฟเล็ก/ไฟใหญ่) 180/330/460            แกงเลียงเพลิน (ถ้วย/ไฟเล็ก/ไฟใหญ่)                  150/240/390

ของหวานและผลไม้

กล้วยหอมทอด 130 บัวลอยหิมะ 90 บัวลอยนํ�าขิง 60

แปะก๊วยร้อน / เย็น 60 แปะก๊วยตุ๋นมะพร้าวอ่อน 110 เต้าฮวยลูกพีช 60

ผลไม้รวม (เล็ก/ใหญ่) 130/180 ถั�วแดงปุยหิมะ 70 ไอศกรีมกะทิสด / รสต่างๆ 60/50
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