‘

ข้าว ’

เป็นอาหารหลักของคนไทย และเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่ผูกพันกับวิถีชิวิตของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย
ส�ำหรับคนไทย การกินข้าวท�ำให้เราทั้งอิ่มกายและอิ่มใจ
เพราะเป็นช่วงเวลาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ค�ำว่าข้าวส�ำหรับคนไทยจึงหมายรวมไปถึง
ความรักและความผูกพัน จนสามารถพูดได้ว่า
“ ข้าวคือชีวิต” ชีวิตที่มาพร้อมกับความรัก ความห่วงใย
นี่คือความหมายของร้านที่ชื่อว่า
“ ข้าว”

ผัด ทอด

ย�ำ พล่า
เครื่องจิ้ม

ของว่าง
แกงและซุปใส

ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ส�ำรับกับข้าว

ของว่าง
ของว่างหรือของกินเล่น
ของคนไทย
มักปรุงเป็นค�ำเล็กๆ
มีรปู ทรงสวยงาม
และรสชาติกลมกล่อม
เพือ่ เร้าความรูส้ กึ
ให้เกิดความอยากกินข้าว
และอาหารจานหลัก
ในล�ำดับต่อๆ มา

01

หมี่กรอบ

หมี่กรอบสูตรโบราณขนานแท้

320.

ที่น�ำเส้นหมี่มาทอดให้กรอบ

เป็นสีเหลืองทอง คลุกกับเครื่อง

ที่รวนจนกลมกล่อม เติมน้�ำส้มซ่า
กับผิวส้มซ่าที่สุดแสนจะหายาก

เพื่อให้ได้กลิ่นหอมชื่นใจ แต่ยังคงไว้

01

ซึ่งความกรอบ ร่วน ไม่เหนียว

เหมือนหมี่กรอบที่อาจพบได้ท่ัวๆ ไป

ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

*ราคาอาหารยังไม่รวม VAT 7% และ Service Charge 10%

ของว่าง

06
03

02

02

ทอดมันหินแกรนิต

310.

03

ทอดมันกุ้งสูตรพิเศษของร้านข้าว
ที่เชฟวิชิตรังสรรค์ข้ึน โดยน�ำเนื้อกุ้ง
มาปรุงรสด้วยหมึกด�ำ ผสมกับปลาหมึกสด
เนื้อแน่นกรอบ เวลาผ่าครึ่งจะเห็นเป็นสีด�ำ
และมีจุดขาวเหมือนด้านตัดของหินแกรนิต
กินคู่กับน้�ำจิ้มบ๊วย และซอสมะม่วง

เกี๊ยวปลานึ่งสูตรพิเศษ

250.

เนื้อปลาหางเหลืองน�ำมาปรุ งรสและนวด
ให้เหนียว ห่อด้วยแผ่นแป้งเกี๊ยว ต้มจนสุกหอม
กินกับซีอิ๊วด�ำ น้ำ� ส้ม พริก และผักกาดหอม
พรมด้วยกระเทียมเจียวหอมกรอบ   

หน้าตั้ง-เมี่ยงลาว ข้าวตังทอด

220.

ลาบหมูทอด

200.

ขนมปังหน้าหมู-กุ้ง

220.

09

หมู หรือ เนื้อแดดเดียว และข้าวเหนียว

220.

10

ของว่างรวม

520.

06

คนไทยสมัยก่อนชอบกินข้าวตัง โดยใช้ข้าวก้นกระทะซึ่งมีกลิ่นหอมพิเศษ
ร้านข้าวน�ำข้าวหอมมะลิแดงมาท�ำข้าวตัง โดยจัดให้กินกับ “หน้าตั้งไก่-กุ้ง”
พร้อม “เมีย
่ งลาวไก่” อร่อยควบคู่กันไปเลย

07

ร้านข้าวน�ำเนื้อหมูช้น
ั ดีมาสับละเอียด เคล้าเครื่องลาบแบบอีสาน ปั้ นเป็นก้อน
ทอดจนผิวนอกกรอบ แต่ข้างในยังคงความฉ่�ำนุม
่ กินแนมกับเครื่องเคียง

08
04

04

ทอดมันปลากราย
สอดไส้ไข่เค็มไชยา

270.

“มากินข้าวไทยก็ต้องมีทอดมัน”
ยิ่งเป็นทอดมันเนื้อปลากรายแท้ๆ นวดกับ
เครื่องแกงโขลกใหม่ๆ ห่อด้วยไข่แดงเค็มไชยา
ทอดจนสีเหลืองสวย กินคู่ใบโหระพากรอบ
และน้�ำจิ้มแตงกวาคลุกกับถั่วบด ท�ำให้ได้
รสชาติกลมกล่อม เข้ากันอย่างดียิง่

คนกรุงเทพสมัยก่อนมักท�ำขนมปังหน้าหมูเป็นของว่างพิเศษ กินคู่กับน้�ำชายามบ่าย
ขนมปังหน้าหมูของร้านข้าวมีความไม่ธรรมดา คือเราใส่เนื้อกุ้งทะเลสับลงไปด้วย
ก่อนน�ำมาชุบไข่ทอดจนกรอบ ฟู ไม่อมน้�ำมัน กินกับน้�ำจิ้มอาจาดรสเปรี้ยวหวานอร่อยดี

05

05

แซ่บอิสานทรงเครื่อง

ไส้กรอกอีสานหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ทอดจนหอม
เคล้ากับเครื่องแซ่บ คือหอมแดง ขิง พริก
ปรุงรสด้วย น้�ำมะนาว และน้�ำปลาดี
กินแนมกับใบชะพลู

250.

ของแนมกับข้าวไทย ที่คนสมัยนีน
้ ำ� มาเป็นของกินเล่น เราเลือกเนื้อหมู และเนื้อวัวช้ันดี
ติดมันนิดๆ หมักกับน้�ำปลาดี น้ำ� ตาลโตนดช้ันยอด ตากเพียงแดดเดียว หั่นชิ้นเท่านิว้ ก้อย
ทอดจนส่งกลิ่นหอม กินกับซอสพริก พร้อมข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ สุดแสนจะเข้ากัน

เป็นของว่าง 4 อย่างที่เลือกจากหมวดเครื่องว่าง ตามความชอบของลูกค้า
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น�้ำพริกและเครื่องจิ้ม

น�้ำพริกและเครื่องจิ้ม
เป็นกับข้าวจานหลักของ
คนไทยล�ำดับแรกๆ มาตั้งแต่
ครั้งบรรพกาล ก่อนที่เราจะ
มีกับข้าวหมวดอื่นๆ ตามมา
ดังนั้นน�้ำพริก และเครื่องจิ้ม
ไทยจึงมีรสชาติที่จัดจ้าน
เปรี้ยว เค็ม และหวาน
เพื่อให้กินกับข้าว ผักสด
และเครื่องแนมได้อย่าง
กลมกล่อมลงตัว

12

12

13

น�้ำพริกลงเรือ

320.

น�้ำพริกมะขามอ่อน

320.

น�้ำพริกกะปิกุ้งแห้ง

320.

ปลาร้าทรงเครื่อง

320.

เครื่องจิ้มที่คิดโดย เจ้าจอมสดับ ในรัชกาลที่ 5 เล่ากันว่าครั้งหนึ่ง เจ้านายฝ่ายใน
อยากเล่นสนุก ลงเรือพายเล่นในเวลาพลบค่�ำแล้วเกิดหิว เลยให้เจ้าจอมวิ่งเข้าครัว
ไปค้นหาของมากินในเรือ เจ้าจอมเจอน้�ำพริกกะปิ หมูหวาน ไข่เค็มดิบรีดไข่ขาวออก
ปลาดุกฟู และกระเทียมดอง เลยน�ำมาผสมจัดใส่ลงในส�ำรับ เกิดรสชาติอร่อยขึ้นมา
ครัน
ั สัง่ ว่าเอาอย่างที่กน
ิ วันลงเรือ เลยได้ช่ อ
ื “น้�ำพริกลงเรือ”
้ เวลาเจ้านายอยากเสวยอีก ก็รบ

13

น�ำมะขามอ่อนมาขูดเปลือก ต�ำรวมกับพริก กระเทียม โดยใช้พริกชี้ฟ้าแดง
พริกชี้ฟ้าเหลือง พริกชี้ฟ้าเขียว สามสีต�ำรวมกัน ผสมเนื้อหมูและกุ้ง ผัดกับน้�ำมัน
ให้หอม ปรุงรสจนกลมกล่อมเข้าเนื้อ เสิร์ฟคู่ปลาทูทอด และผักเคียง

14

น้�ำพริกสุดคลาสสิกของไทย หรือมีช่ ือว่า “น้�ำพริกปลาทู” นั่นเอง กินร่วมกับปลาทูทอด
ที่แสนจะเข้ากันเป็นอย่างดี และผักเคียง นับเป็นกับข้าวที่ข้ึนโต๊ะเสวยของเจ้านายไทย
แทบทุกมื้อยามเสวยเครื่องไทย

11

น�้ำพริกไข่ปู

เป็นน้�ำพริกที่คล้ายน้�ำพริกหย�ำของทางใต้
โดยน�ำไข่ปูพิเศษมาปรุงรสโดยไม่ใช้กะปิ
หากแต่ยังคงส่วนผสมเดิมไว้ครบถ้วน
กินแนมกับผักหลากชนิด

350.

15

กับข้าวโบราณที่โปรดปรานกันมาหลายยุคหลายสมัย มีปรากฏอยู่ในบทประพันธ์เรื่อง
“สี่แผ่นดิน” ของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ ปราโมช ปลาร้าของร้านข้าวเลือกใช้ปลากระดี่อย่างดี
น�ำมาต้มกับตะไคร้ ใบมะกรูด กรองเอาแต่น้ำ� มาปรุงใส่ปลาดุกอุยท้องนาเนื้อเหลือง
เสริมด้วยกะทิสดคั้นใหม่รสชาติหวานมันกับเครื่องปรุงกลิ่นหอม พร้อมผักหลากชนิด
มีความใส คล้ายแกงกะทิ กินแนมผักสดอวบน้�ำ กรอบฉ่�ำชื่นใจ

เมนูแนะน�ำ
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น�้ำพริกและเครื่องจิ้ม

16

กะปิคั่ว

ย�ำ ลาบ พล่า
ค�ำว่าย�ำของคนภาคกลางสมัยก่อน
โดยเฉพาะย�ำแบบชาววังนั้น หมายถึง
การคัดสรรวัตถุดิบ และเครื่องปรุง
นานาชนิดมาท�ำให้เป็นชิ้นขนาดเล็ก
แล้วผสมรวมกันจนได้รสชาติที่
กลมกล่อม เหมาะสม โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องมีรสเผ็ดมาข่ม ส่วนย�ำแบบ
สมัยใหม่ รวมถึงลาบ และพล่านั้น
มักจะมีรสเผ็ดและเปรี้ยวมาเป็น
รสชาติน�ำในการปรุงด้วย

350.

รสชาติอร่อยคล้ายของว่าง แต่เป็นเครื่องจิ้ม!
เราใช้พริกแห้ง หอมแดง ข่า กระเทียม
ต�ำรวมกับตะไคร้ ใส่กะปิเคยตาด�ำจากระยอง
ห่อใบตองไปย่างจนหอม ผัดกับกะทิสด
จนแตกมัน ปรุงรสเคี่ยวให้เข้าเนื้อ
กินคู่ผก
ั สด ปลาดุกฟู

16

17

เนื้อเค็มผัดกะทิ

350.

หลนปลาทูมัน

350.

คล้ายกับเนื้อเค็มต้มกะทิ อาหารยอดนิยม
ของคนไทย เราท�ำเนื้อเค็มให้อร่อย
โดยการย่างจนหอม รวนกับหัวกะทิสด
พร้อมเครื่องปรุงอื่นๆ เคี่ยวจนเข้าเนื้อ

18

ปลาทูจะอร่อยที่สุด ต้องเป็นปลาทูแม่กลอง
ตัวเล็ก เนื้อมัน นึ่งจนหอม ก่อนอัดลงเข่งใบเล็ก
อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น “หน้างอ คอหัก”
ร้านข้าวเลือกปลาทูแม่กลองมาแกะเอาแต่เนื้อ
หลนกับกะทิค้ันสดใหม่ จนกลายเป็น
หลนปลาทูมน
ั รสชาติดี

19

19

หลนแหนม

แหนมน�ำมาท�ำอะไรก็อร่อย
ร้านข้าวน�ำแหนมมาทอดจนหอม
ก่อนบุบในครกหินพอแตก น�ำมาหลน
กับหัวกะทิค้ันสด จนได้รสชาติกลมกล่อม

320.

20

20

ย�ำส้มโอ

360.

ย�ำส้มโอแบบโบราณมีหลายสูตร หลายต�ำรา

แต่ส�ำหรับร้านข้าว เราใช้เนื้อส้มโอขาวน้�ำผึ้ง
คัดพิเศษ มาย�ำแบบเข้าหัวกะทิสด โรยด้วย
เครื่องกรอบ รสชาตินม
ุ่ นวล กลมกล่อม
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ย�ำ ลาบ พล่า

ย�ำ ลาบ พล่า

21

ย�ำขมิ้นขาวกับกุ้งทอด

320.

ย�ำดอกอัญชันทอดกรอบ

320.

ย�ำผลไม้สดกับกุ้ง

380.

ย�ำเนื้อย่างออสเตรเลียกับองุ่นแดงไร้เมล็ด

550.

ย�ำก้านคะน้ากับกุ้งและหมูบะช่อ

320.

ย�ำหัวปลีสดกับไก่ฉีก

280.

ย�ำมะเขือยาวกับกุ้งแม่น�้ำย่าง

320.

เราน�ำขมิน
้ ขาวอ่อนๆ มาซอยเป็นเส้นบางๆ ล้างน้�ำเย็นจัดจนกรอบ
คลุกกับเครื่องย�ำ พร้อมกุ้งทอด

22

เชฟน�ำดอกอัญชัญสดใหม่จากต้นมาชุบแป้งทอดกรอบ เคล้าหมูฝอยกับเครื่องย�ำ
โรยหน้าด้วยหอมเจียว กระเทียมเจียว และพริกทอด กลายเป็นเครื่องกรอบ
ที่กินเล่นได้เพลินๆ อร่อยจนหมดจานโดยไม่รู้ตัว

23

เราคัดผลไม้สดอย่างดีที่สุดในช่วงฤดูน้น
ั ๆ มาย�ำพร้อมกับหอมเจียว กระเทียมเจียว
ผักชีซอย พริกขี้หนูซอย น้�ำย�ำสูตรของร้านข้าว คลุกรวมกับกุ้งต้มสุก
กลายเป็นของกินเล่นหรือกินจริงได้อย่างเพลิดเพลิน

21

22

24

เราน�ำเนื้อออสเตรเลียอย่างดีมาย่างให้หอม คลุกกับน้�ำย�ำที่มส
ี ่วนผสมของ
ก้านสะระแหน่ พริก กระเทียม เสริมความอร่อยด้วยองุ่นแดงไร้เมล็ด

25

อาหารชั้นดีของคนคุมน้�ำหนัก! เราคัดก้านคะน้าอ่อนๆ มาหั่นเป็นชิ้นพอค�ำ
ลวกจนสุกหวาน ย�ำกับหมูสับและกุ้ง

26

หัวปลีสดมีความหอม ฝาด และกรอบ เราเลือกกลีบในของหัวปลีสดมาซอยบางๆ
ตามขวาง ผสมหัวกะทิสด น้�ำพริกเผา น้�ำย�ำ พริกต�ำ หอมแดง และอกไก่ฉีก

27

มะเขือยาวย่างจะมีความนุม
่ ละมุนละไม เราคัดมะเขือยาวมาเผาไฟแรงจนสุก
ลอกเปลือกที่ไหม้ด้านนอกออก น�ำมาคลุกน้�ำย�ำแบบโบราณ วางเคียงกับ
กุ้งแม่น้ำ� ผ่าครึ่ง ย่างไฟจนมันเยิ้ม น่ากิน

23

24
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ย�ำ ลาบ พล่า

29

ย�ำมะม่วง
กับปลาสลิดทอดกรอบ

280.

เราเลือกปลาสลิดตัวใหญ่ เนื้อฟู มาท�ำ
ให้อร่อยขึ้นโดยแล่เป็นชิ้นขนาดพอดีค�ำ
และทอดจนเป็นสีเหลืองทอง ก่อนเคล้า
กับย�ำมะม่วง 2 อย่างคือ มะม่วงเปรี้ยว
และมะม่วงมัน ช่วยให้ย�ำปลาสลิดจานนี้
มีมต
ิ ิเพิ่มมากขึ้น
29

30

ย�ำไข่ปู ไข่ปลา

320.

ย�ำจานนีเ้ ป็นของดั้งเดิมที่รวมความอร่อย
หอมมัน ของไข่ปูทะเล และไข่ปลา
โดยน�ำมาย�ำรวมกับมะม่วงดิบหั่นฝอย
และพริกขี้หนูสวน จนได้รสชาติกลมกล่อม

30

31

28

ย�ำชะครามกับกุ้ง

ใบชะครามของดี ของเด็ดจากเมืองน้�ำเค็ม! เราใช้ใบชะคราม

ให้ความเค็มในใบออกไปบ้าง เพราะใบชะคราม มีความเค็มอยูแ
่ ล้ว

750.

ลาบเป็ดสูตรอีสานของเราที่ใช้เนื้อเป็ดสับ
รวนน้�ำปลาอย่างดี คลุกผักลาบแบบอีสาน
เพิ่มความอร่อยด้วยหนังเป็ดเส้นบาง เจียวกับ
ลูกผักชีจนหอมกรุ่น เสริมพิเศษด้วยฟัวกราส์
ทอดจนเหลืองหอม กินคู่ข้าวตังทอดกรอบ
ที่แสนจะเข้ากัน

320.

จากเมืองสมุทรสงคราม คัดแต่ใบอ่อนๆ มาลวกให้สุก ขย�ำบีบน้�ำ

ลาบเป็ดกับฟัวกราส์ทอด

31

ย�ำกับหัวกะทิค้ันสด และกุ้งตัวโต
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ย�ำ ลาบ พล่า

แกงและแกงจืด

32

น�้ำตกเห็ด

280.

ลาบหมู-ไก่

250.

ความอร่อยอยู่ที่เราใช้เห็ดหลายชนิดมาปรุง
จึงได้ท้ังความหลากหลายของรสชาติ
และเนื้อสัมผัส โดยน�ำมาปรุงกับน้�ำย�ำ
รสจัดจ้าน ข้าวคั่ว พริกป่น และสมุนไพรสด

แกงของคนไทย
มีทงั้ ทีเ่ ป็นแกงจืด แกงน�ำ้ ใส
ไม่มสี ว่ นประกอบของกะทิ
สามารถรับประทานเป็นซุปได้
และแกงน�ำ้ ข้นรสจัด ทีเ่ หมาะ
ส�ำหรับรับประทานพร้อมกับ
อาหารจานอืน่ เป็นกับข้าวในส�ำรับ

32

33

อาหารธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของร้านข้าว
เพราะพริกลาบของเราประกอบไปด้วย
ข่า ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม กะปิ
พริกแห้งเผา โขลกละเอียดแล้วปรุง
จนได้ลาบอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
33

36

34

เนื้อออสเตรเลียย่างน�้ำตก

“เนื้อย่างน้�ำตก” คือน้�ำของเนื้อที่ตกลงมาเป็นหยดๆ ระหว่างย่าง เกิดเสียง
และกลิน
่ หอมฟุง้ เราคัดเนื้อออสเตรเลียอย่างดีมาย่างจน “น้�ำตก” ก่อนน�ำมา
เคล้ากับข้าวคั่ว พริกป่น ใบสะระแหน่ น้ำ� ปลาหวาน น้�ำมะนาว จนกลมกล่อม

800.
36

ต้มส้มปลากระบอก

480.

“ต้มส้ม” ไม่ใช่ “แกงส้ม” แต่เป็นแกงโบราณของคนไทย
ภาคกลาง จัดว่าเป็นแกงครู ดังที่ ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์ เคย

กล่าวไว้ว่าใครท�ำกับข้าวเป็นหรือไม่เป็น ให้ดูว่าท�ำต้มส้ม
35

ลาบปลากะพงกับมะแขว่น

จานนี้เป็นการผสมกลมกลืนระหว่างลาบเหนือ และลาบอีสาน เราใช้ปลากะพงสด
รวนกับน้�ำปลาดี เคล้าผงมะแขว่นและพริกลาบสูตรของร้านข้าว โรยด้วยผักแพ้ว
หอมเจียว และกระเทียมเจียว

390.

เป็นไหม ต้มส้มมีรสชาติ หวานน�ำ เปรี้ยว และเค็มตาม
หอมกลิ่นขิงจางๆ คล้ายต้มเค็ม แต่รสชาติอ่อนกว่า

เราใช้ปลากระบอกอย่างดีห่ันเป็นแว่น ทอดพอหอม

ปรุงกับน้�ำต้มก้างปลา ปิดท้ายด้วยขิงซอย และผักแขยง
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แกงและแกงจืด

แกงและแกงจืด

37

แกงจืดใบโหระพากับหมูบะช่อวุ้นเส้น

280.

แกงจืดสาหร่ายทะเลกับปลาหมึกสอดไส้

280.

แกงจืดลูกรอกหมูบะช่อ

280.

หมูบะช่อต้มบ๊วยกับไข่ออนเซ็น

300.

ไข่พะโล้สองสหายแบบไทย

300.

แกงจืดลูกผสมไทยจีน กลิ่นหอม รสชาติดีชามนี้ เราน�ำหมูสับมาเคล้ารากผักชี
กระเทียม พริกไทย และวุ้นเส้น ปั้ นเป็นก้อนเล็กๆ ต้มในน้�ำซุปไฟอ่อนๆ จนใส
แล้วใส่ใบโหระพาลงไปจนหอมอบอวลทั้งชาม

38

แกงจืดชามโปรดของเด็กๆ เราใช้สาหร่ายทะเลปรุงกับปลาหมึกสดตัวโตเนื้อแน่น
สอดไส้ด้วยหมูบะช่อและวุ้นเส้นปรุงรส ต้มในน้�ำต้มกระดูกหมูที่เคี่ยวไฟอ่อนๆ
จนใสน่าทาน

39
37

ไส้กรอกไข่ที่เราใช้ปรุงแต่ละลูก จะมีลักษณะรัดแน่นตรงกลาง ปลายบานออก
ทั้งสองข้างเหมือนลูกรอก เป็นที่มาของชื่อแกงจืดลูกรอก ร้านข้าวท�ำลูกรอกเอง
โดยน�ำไส้แกะมากรอกด้วยไข่ แล้วนึ่งในอุณหภูมิ 87 องศา จากนั้นหั่นเป็นชิ้น
ยาวประมาณ 1 ซม. ต้มในน้�ำต้มกระดูกหมูจนปลายทั้งสองข้างบานออก

38

40

น้�ำแกงแสนอร่อยที่ต้องลองสั่งมาชิม เราใช้เนื้อหมูมาสับกับผลบ๊วยดอง
ก่อนน�ำไปต้มในน้�ำซุปกระดูกหมู โรยหน้าด้วยผักชีซอยละเอียด
เสิร์ฟพร้อมไข่ออนเซ็นเพื่อเพิ่มความหอมมัน

41

กับข้าวจานโปรดของเด็กๆ หลายคน เราใช้ไข่นกกระทา และไข่เค็มไชยาต้มสุก
เคี่ยวด้วยน้�ำตาลโตนด ผัดกับรากผักชี พริกไทย กระเทียม หมูสามชั้น เนื้อคอหมูอย่างดี
เคี่ยวเป็นพะโล้แบบไทย

39

40
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แกงและแกงจืด

แกงเผ็ด แกงกะทิ
เป็นแกงทีม่ นี ำ้� กะทิ หรือเครือ่ งแกง
เป็นส่วนผสมหลัก แกงแต่ละชาม
จะผสานสมุนไพร เครือ่ งเทศ ผักสด
เนือ้ สัตว์นานาชนิด ผสมกลมกลืน
จนมีกลิน่ หอม และรสชาติจดั จ้าน
เพือ่ ให้รบั ประทานพร้อมกับข้าวอืน่ ๆ
ทีม่ รี สชาติออ่ นกว่า

42

42

43

ไก่บ้านต้มหอมแดงกับข่า

280.

แกงเลียงกุ้ง

300.

คล้ายๆ ต้มข่าไก่แต่ไม่ใส่กะทิ เพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้�ำส้มมะขาม แทนน้�ำมะนาว
เชฟต้มข่าและหอมแดงในน้�ำต้มกระดูกไก่ ตั้งไฟอ่อนๆ จนใส ก่อนใส่ไก่บ้านชิ้นพอดีค�ำ

43

เป็นแกงที่รวบรวมความดีงามของวัตถุดิบมีประโยชน์ไว้มากมาย ปรุงกับเครื่องแกง
ที่เราต�ำขึ้นใหม่ๆ ทุกวัน แกงเลียงมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจากพริกไทย และกระชาย

46

46
44

ต้มข่าไก่ใส่มะพร้าวอ่อน

ต้มข่าเป็นอีกหนึ่งอาหารไทยที่โด่งดังไปทั่วโลก ร้านข้าวได้นำ� มะพร้าวอ่อน
ทั้งน้�ำและเนื้อ มาปรุงกับกะทิสด และเนื้อสะโพกไก่ ใส่ข่าอ่อนซอยเส้น
ก่อนปรุงรสให้กลมกล่อม

260.

แกงส้มกุ้งแม่น�้ำ	
และผักตามฤดูกาล

350.

แกงไทยโบราณขนานแท้ ที่ความพิเศษไม่ใช่แค่
กุ้งแม่น้�ำตัวโต แต่อยูท
่ ่ีน้�ำพริกแกงส้มโขลกเอง
และน�ำมาละลายน้�ำที่เคี่ยวกับก้างปลาข้ามคืน
ใส่ผักสดประจ�ำฤดูกาล และชะอมชุบไข่ทอด
ที่อมน้�ำแกงไว้จนชุม
่ ฉ่�ำ

45

ต้มย�ำกุ้งแม่น�้ำ	

อีกหนึ่งอาหารประจ�ำชาติไทยที่ขาดไม่ได้ เราน�ำกุ้งแม่น้ำ� ตัวโต เนื้อแน่น
มาปรุงเป็นต้มย�ำ รสจัดจ้านหอมมะนาว ตะไคร้ และพริกขี้หนูสวนโขลก

530.
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แกงเผ็ด แกงกะทิ

47

แกงป่า

ไก่ 250. เนื้อ 440. กุ้ง 420.

แกงไทยโบราณ รสจัดจ้านร้อนแรง เราผัดเครื่องแกงป่า
ในน้�ำมันให้หอม ใส่ผก
ั สารพัดชนิด ที่ขาดไม่ได้คือ
ใบกะเพราป่า กระชาย และพริกไทยอ่อน
47

48

แกงส้มผลแตงโมอ่อนกับกุ้ง

280.

แกงไทยที่ ทุกวั นนี้หาได้ ยากยิ่ง เป็นถ้ วยโปรดของ
คุณย่าคุณยายที่มักปรุ งขึ้นโต๊ะอยู่เสมอ เราเลือกใช้
แตงโมอ่อนปอกเปลือก หั่นชิ้นพอดีค�ำ ต้มจนนุ่ม
มีรสหวาน แกงกับกุ้งตัวโตๆ

48

49

แกงเหลืองปลากระบอก
กับมะละกอ

390.

แกงเหลือง หรือที่ เราเรียกว่ าแกงส้มปักษ์ ใต้
ความอร่อยของแกงเหลือง ต้ องมีรสชาติ เผ็ด
และเค็ มน�ำ หรือที่ ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์ เรียกว่ า
“เผ็ดจนหูตูบ”

50

แกงเนื้อพริกขี้หนูสวน

440.

เชฟใช้เครื่องแกงเขียวหวานสูตรของเรา  ผัดกับหัวกะทิท่ีเคี่ยว
49

จนแตกมัน หอมฟุ้งไปทั้งครัว เพิ่มความหอมด้วยพริกขี้หนูสวน

เด็ดมาใหม่ๆ และใบมะกรูด ลงท้ายด้วยเนื้อเคี่ยวกับหางกะทิจนนุม
่
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แกงเผ็ด แกงกะทิ
54

มัสมั่นน่องแกะ

แกงไทยที่อร่อยระดับโลก!

650.

เราโขลกเครื่องแกงมัสมั่นแล้วน�ำมา

เคี่ยวในกะทิจนแตกมัน ใส่ลูกกระวาน
ใบกระวาน น่องแกะที่เราน�ำมาใช้
ต้องผ่านการทอดรีดน้�ำมันออก
51

ก่อนเคี่ยวจนเปื่อยนุม
่ ในหางกะทิ

แกงเขียวหวาน
ไก่-หมู 250. เนือ้ 440.

เคี่ยวซ้�ำอีกครั้งในแกงที่เตรียมไว้

ใส่มันฝรั่ง หอมใหญ่ ถั่วลิสงคั่วเอง

เราน�ำเครื่องแกงเขียวหวานสูตรเฉพาะ
ของร้านข้าวมาผัด ใส่พริกขี้หนูสวน
เพิ่มความหอม เสริมด้วยเนื้อสัตว์
มะเขือใบมะกรูด โรยหน้าด้วย
โหระพาก่อนเสิร์ฟ

ปรุงรสและโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียว

51

52

52

53

แกงหมูเทโพ

เป็นอีกแกงที่ทุกวันนีห
้ ากินได้ยาก
เราเลือกใช้หมูสามชั้น หั่นชิ้นพอดีค�ำ
ผสมกับเนื้อคอหมู  ผัดกับเครื่องแกง
ให้หอม เติมกะทิ และปรุงรสพร้อม
ปลาเค็มอย่างดี เคี่ยวจนนุม
่ ก่อนใส่
ผักบุ้งไทย ใบมะกรูดฉีก น้�ำมะกรูด
คั้นสด และผิวมะกรูด ปรุงจนเข้ากัน

250.

แกงเผ็ด
ไก่-หมู 250. เนือ้ -เป็ดย่าง 440.

แกงเผ็ดต�ำรับดั้งเดิม ที่เราใช้เครื่องแกงเผ็ด
โขลกสดใหม่ ผัดในหัวกะทิที่เคี่ยวจนแตกมัน
ใส่เนื้อสัตว์คุณภาพดี และมะเขือเจ้าพระยา
หรือมะเขือพญา มะเขือพวง ใบโหระพา
พริกชี้ฟ้าแฉลบพร้อมใบมะกรูดฉีก
53
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แกงเผ็ด แกงกะทิ

55

นึ่ง และ อบ
แกงกะหรี่น่องแกะ

ร้านข้าวท�ำน่องแกะให้ไม่มก
ี ลิ่น โดยน�ำไปย่างเอาไขมันออก ทอดจนหอม
ก่อนใส่ในเครื่องแกงกะหรี่ที่ผด
ั ในหัวกะทิ ปรุงด้วยน้�ำปลาดี

56

พะแนง

650.

เพราะอาหารหมวดนี้ใช้ไอน�ำ้ ท�ำให้สกุ จึงได้รสชาติ
และรสสัมผัสทีน่ มุ่ นวล กลมกล่อม

ไก่-หมู 250. เนื้อ 440. กุ้งแม่น�้ำ 480.

แกงไทยโบราณน้�ำขลุกขลิกรสชาติหอม มัน เพราะมีส่วนผสมของถั่วลิสงโขลกลงไปด้วย
เราเคี่ยวหัวกะทิจนแตกมัน ก่อนใส่เครื่องพะแนงลงผัด ใส่เนื้อสัตว์ที่เคี่ยวจนได้ที่แล้วลงไป

57

แกงปูใบชะพลู

690.

ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน

700.

เป็นอีกหนึ่งรายการอาหารที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยคุณประโยชน์จากใบชะพลู และหลากหลาย
สมุนไพรสดที่เป็นส่วนผสมเครื่องแกงเผ็ดที่ต�ำเองที่ร้าน  เราน�ำพริกแกงมาปรุงเคี่ยวกับกะทิ
จนเข้าที่แบบไม่ต้องกลัวกลิ่นเปรี้ยวจากพริกแกง ก่อนเติมเนื้อปูชิ้นใหญ่ที่คัดพิเศษลงไป

58

เป็นอีกแกงน้�ำขลุกขลิกของไทย ที่มาจากเสียงผัดเครื่องแกงดัง “ฉู่ฉี่”
เราผัดเครื่องแกงเผ็ดในกะทิที่เคี่ยวจนแตกมันมีกลิ่นหอม ใส่กระชายสับ โหระพา
ก่อนน�ำไปราดบนปลาเนื้ออ่อนทอดกรอบ

59

59

ห่อหมกปลาสองน�้ำ	

ความพิเศษของห่อหมกที่นค
ี่ ือการผสมผสานเนื้อปลาสองชนิด คือปลากรายน้�ำจืด
และปลากะพงน้�ำเค็ม โดยเราน�ำเนื้อปลากรายมาตีกับไข่ไก่ ค่อยๆ หยอดกะทิจนได้
เนื้อห่อหมกที่นม
ิ่ ฟู ปรุงรส ใส่ชน
้ิ ปลากะพงในกระทงที่รองด้วยใบโหระพา
ผักกาดขาว หรือใบยอ นึ่งจนสุก ราดหัวกะทิ และใบมะกรูดซอย

60

300.

ปลาคัดพิเศษประจ�ำวันนึ่งซีอิ๊ว

ราคาตามน�้ำหนัก

ปลาคัดพิเศษประจ�ำวัน / ปลาหมึกนึ่งมะนาว

ราคาตามน�้ำหนัก

ร้านข้าวเลือกปลาสดที่หาได้ประจ�ำวันทั้งจากใน และต่างประเทศมานึ่งซีอิ๊ว และขิง
ที่ปรุงแบบพิเศษตามสูตรของทางร้าน ก่อนน�ำไปนึ่งในตู้ที่คุมอุณหภูมใิ ห้คงที่

61

56

ปลาและปลาหมึกทุกตัวถูกคัดพิเศษก่อนน�ำมานึ่งอย่างพิถีพิถัน
ปรุงให้รสชาติกลมกล่อมและยังคงความสดอยู่

58

62

กุ้งแม่น�้ำอบวุ้นเส้น

อีกหนึ่งจานขึ้นชื่อของร้านข้าว เราน�ำกุ้งแม่น้ำ� มาอบกับวุ้นเส้นอย่างดี
เครื่องปรุงสูตรเฉพาะของร้านท�ำให้มเี อกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร

480.
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ผัดและทอด
อาหารหมวดนีจ้ ะเน้นความอร่อย
ของวัตถุดบิ เครือ่ งปรุงสดใหม่
ทีผ่ สานกันไว้ดว้ ยการผัด และ
การทอด คนไทยมักกินร่วมกับ
แกงจืด แกงกะทิ ย�ำ หรือน�ำ้ พริก
เพือ่ ให้เกิดรสชาติกลมกล่อม
ในค�ำข้าว

63

ไข่เจียว

กุ้ง 420. เนื้อปู 690.

ไข่เจียวของร้านข้าว ใส่เนื้อปูช้ินโต

ที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีกับใบโหระพา
และหอมแดงซอย เราทอดให้เป็น

ทรงกระบอกโดยที่เนื้อไข่ด้านใน

ยังนุม
่ ชุม
่ ฉ่�ำ แต่ผิวข้างนอกเหลืองหอม
63
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ผัดและทอด

ผัดและทอด

64

64

ไข่ลูกเขย

กับข้าวไทยแสนคลาสสิกอีกหนึ่งอย่าง
ที่เราใช้ไข่ต้ม 5 นาทีมาแกะเปลือกออก
ก่อนทอดจนผิวด้านนอกเหลืองกรอบ
ราดด้วยน้�ำปลาหวาน กินกับผักชี
หอมแดงเจียว พริกแห้งทอดกรอบ

220.

65

65

ไก่ห่อใบเตยหอม

เป็นอีกจานยอดนิยม  ทั้งของคนไทยเอง
และต่างชาติ เราหมักสะโพกไก่อย่างดี
กับเครื่องปรุงสูตรพิเศษของร้านข้าว
เก็บไว้หนึ่งคืน แล้วห่อด้วยใบเตยหอม
น�ำไปทอดจนกรอบ

280.

67

67

ผัดกะเพรา

68

ไก่-หมู 280. เนื้อ 440.
ปลาหมึกหอม 320. เนื้อปู 690.

ความพิเศษของกับข้าวสุดคลาสสิกจานนี้ อยู่ที่เราเลือกใช้กะเพราใบเล็กซึ่งมีกลิ่นหอมจัด
ผัดกับเนื้อสัตว์ที่ค่ัวจนหอมกระเทียมไทยและพริกขี้หนูสวน พริกกะเพราของเราเป็นสูตร
เฉพาะ มีความพิเศษคือ ใช้พริกแห้งบางช้าง พริกขี้หนูสวน กระเทียมและข่าต�ำรวมกัน
68

66

ผัดพริกขิงปลาดุกฟู

กับข้าวแบบแห้งๆ แสนอร่อยที่คนไทย
มีไว้คลุกกินกับข้าวสวยร้อนๆ และ
พกติดตัวเวลาเดินทางไกล เราเลือก
ปลาดุกอุยย่างตัวใหญ่มาแกะเนื้อ
ยีให้ละเอียด ทอดจนฟูกรอบ ผัดกับ
เครื่องแกงพริกขิง ใส่ถ่ัวฝักยาวหั่นแฉลบ
และไข่แดงเค็มไชยารสชาติหอมมัน

300.

มะเขือยาวผัดหมูสับปลาเค็มหอม

280.

ไก่ผัดขิง

280.

เป็ดย่างผัดขึ้นฉ่ายและผักกาดดอง

380.

อาหารปักษ์ใต้รสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อน เราคัดกระดูกหมูอ่อนพิเศษมาผัดกับ
พริกคั่วกลิ้งจนแห้งหอม จากนั้นใส่ขมิน
้ ขาวลงผัด เคล้าให้เข้ากัน

360.
69

เราน�ำมะเขือยาวมาหั่นแบบ “ไดมอนคัท” ผัดกับหมูสับ ปลาเค็ม เต้าเจี้ยว
และกระเทียมจนหอม ปรุงรสด้วยน้�ำปลาดี ใบโหระพา คลุกเคล้าให้ท่ัวจนสุก

70

กับข้าวที่เข้ากันได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ เราน�ำเนื้อไก่อย่างดีมาหั่นขนาดพอค�ำ
ผัดกับกระเทียมจนหอม ใส่เห็ดหูหนูซอย ต้นหอม และขิงหั่นฝอย ปรุ งรสด้วยเต้าเจี้ยว

71
66

คั่วกลิ้งกระดูกหมูอ่อน

อีกหนึ่งจานอร่อยที่เราแนะน�ำ เชฟเลือกเป็ดย่างติดหนังมาหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีค�ำ
ทอดจนเหลือง ผัดด้วยน้�ำมันกระเทียมเจียวกับขึ้นฉ่ายหั่นขวาง พร้อมผักกาดดอง
ปรุงรสให้กลมกล่อม
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ผัดและทอด

77
72

ผัดเผ็ดปลาดุกอุย

280.

กุ้งแม่น�้ำทอดน�้ำปลาหวานส้มซ่า

700.

ปลาดุกอร่อยต้องเป็นปลาดุกนา หรือ ปลาดุกอุย เพราะเป็นปลาที่มเี นื้อแน่นหวาน
ไม่มก
ี ลิ่นโคลน เราน�ำปลาดุกนามาแล่เป็นชิ้นขนาดพอค�ำ ทอดจนกรอบ ก่อนน�ำมา
ผัดกับเครื่องแกงเผ็ดให้หอม

73

ที่สุดของกุ้งไทยคือกุ้งแม่น้ำ 
� เราเลือกกุ้งแม่น้ำ� อย่างดีมาทอดจนเหลืองหอม
ปรุงรสน้�ำปลาหวานด้วยมันกุ้งและส้มซ่า จนได้น้ำ� ส้มซ่าที่มก
ี ลิ่นเป็นเอกลักษณ์
ไม่เหมือนใคร น�ำมาราดบนกุ้งแม่น้ำ� ทอด โรยด้วยผิวส้มซ่าอีกครั้งให้หอมชื่นใจ

74

ปลาจะละเม็ดทอด ราดซอสสาหร่ายทะเล

เราใช้ปลาจะละเม็ดคัดสดใหม่ทุกวัน ตบแป้งบางๆ ทอดจนกรอบเหลือง
ราดซอสสาหร่ายเส้นผมที่ปรุงอย่างประณีต

75

ปูผัดผงกะหรี่

690.

เราน�ำเนื้อปูคัดพิเศษ ผัดรวมกับผงกะหรี่
ไข่ไก่สด ปรุงรส ผัดจนหอมพร้อมเสิร์ฟ

1,450.

หมูสามชั้นทอดน�้ำปลา
จิ้มแจ่ว และน�้ำพริกเผาปรุง

280.

ปลาหมึกทอดกระเทียม

590.

กับข้าวหรือของกินเล่นที่มม
ี าแต่โบราณ
เราเลือกหมูสามชั้นที่มีมันน้อยที่สุด
หั่นตามยาวติดหนัง คลุกด้วยน้�ำปลา
ก่อนทอดจนหนังเหลืองกรอบ
เสิร์ฟพร้อมน้�ำจิ้มแจ่ว และ
น้�ำพริกเผาปรุ งแบบโบราณ

75

76

เราใช้ปลาหมึก(หอม)สดตัวโต
เนื้อแน่นกรอบ หั่นเป็นแว่นโดย
ไม่ขาดจากกัน คลุกแป้งบางๆ
ทอดจนเหลือง ปรุงรสด้วย
กระเทียม พริกไทย เกลือ
กินคู่ผก
ั เคียง และซอสพริก

76
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ผัดและทอด

ผัดและทอด

78

78

กุ้งผัดสะตอ
กับพริกชี้ฟ้าเหลือง

580.

81

83

85

86

79

79

สะตอผัดกุ้ง คือสุดยอดของอาหารปักษ์ใต้
เราน�ำพริกชี้ฟ้าเหลือง พริกขี้หนู กระเทียม
ข่า กะปิ มาโขลกในครกหิน ผัดน้�ำมันให้หอม
ใส่ก้งุ ตัวโตผัดพอสุก ก่อนใส่สะตอข้าวอย่างดี
ผัดให้เข้ากันจนสุกหอม

เนื้อปูผัดพริกเหลือง
กับถัวฝักยาว

690.

ความหวานของเนื้อปูสดๆ ชิ้นโต เข้ากันได้ดี
กับความหอมของพริกชี้ฟ้าเหลือง ปรุงรส
ด้วยพริกขี้หนูสวน กระเทียม กะปิ ก่อนใส่
ถั่วฝักยาวรสชาติหวานกรอบ

81

ผัดผักโสภณกับกุ้ง

250.

ผักกาดขาวตุ๋นเห็ดหอม

180.

ผัดไหลบัวกับกุ้งแม่น�้ำ	

480.

บวบงูผัดไข่

180.

หมูกรอบผัดกุยช่าย

220.

ผัดผักตามฤดูกาล

180.

น�ำผักโสภณมาหั่นชิ้นขวางพอค�ำ ลวกในน้�ำเดือดสองครั้ง ก่อนผัดไฟแรง
กับกระเทียมเจียว

82

เราน�ำผักกาดขาวมาทอดจนได้กลิ่นเกรียมนิดๆ น�ำมาตุ๋นกับน้�ำต้มกระดูกไก่
และเห็ดหอมแห้ง จนผักนิม
่ มีรสชาติกลมกล่อม

83

ไหลบัวเป็นส่วนของบัวที่ให้รสชาติหวานกรอบ เมื่อถึงฤดูฝนไหลบัวจะอมน้�ำฝนไว้
ท�ำให้มก
ี ลิ่นหอมของน้�ำฝน น�ำมันกุ้งลงผัดจนหอมตามด้วยไหลบัว ใกล้สุกแล้ว
จึงใส่เนื้อกุ้งตามลงไป

84

เราน�ำบวบผลยาวมาปอกและหั่นแบบ “ไดมอนคัท” เชฟผัดกระเทียมจนหอม
ตอกไข่ก่อนแล้วใส่บวบลงผัดเร็วๆ ปรุงรสให้กลมกล่อม

85
80

80

กุ้ง / เนื้อปูผัดไข่เค็มไชยา
กุ้ง 580. เนื้อปู 690.

เราผัดกุ้งหรือเนื้อปูกับหอมใหญ่ให้พอสุก
ก่อนใส่ไข่เค็มไชยา และปรุงรสตามสูตร
ของร้านข้าว ปิดท้ายด้วยใบขึ้นฉ่าย
พริกตุ้มแดง และต้นหอม

เราใช้ผก
ั กุยช่ายเขียวมาปรุง ไม่ใช่กุยช่ายแบบร้านทั่วไป ทอดหมูสามชั้นจนกรอบ
หั่นชิ้นพอค�ำ ผัดกับใบกุยช่ายและกระเทียมเจียว ที่เจียวกรอบจนหอมเหลือง

86

น�ำผักตามฤดูกาลมาผัดเร็วๆ กับกระเทียมไทยด้วยไฟแรง ปรุงรสและกลิ่นให้หอม
ด้วยน้�ำปลาดี
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อาหารจานเดียว

อาหารจานเดียว
เป็นอาหารที่ถูกปรุงขึ้นในยุคหลัง
ที่คนไม่ค่อยมีเวลาในการปรุงอาหาร
หรือรับประทานอาหารนานๆ
แบบสมัยก่อน ดังนั้นอาหารจานเดียว
จะปรุงครบรสเลยในจาน พริกน�้ำปลา
ที่พวกเราคุ้นเคยก็เริ่มมีขึ้น เพื่อเสริมรส
ให้กับอาหารจานเดียวนั้นๆ

87

ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย

ความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวผัดไทย หรือก๋วยเตี๋ยวผัด

320.

ยุคจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม จานนี้ เกิดจากการเลือกเส้นจันทน์

ที่เหนียวหนึบแต่นุม
่ นวล โดยใช้น้�ำผัดไทย สูตรเฉพาะของร้านข้าว

ที่ท�ำให้รสชาติออกมากลมกล่อม ครบรส ถึงเครื่องผัดไทยแบบดั้งเดิม

ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

อาหารจานเดียว

อาหารจานเดียว

เส้น

88

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

ความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวจานนีอ
้ ยู่ที่เส้น
ซึ่งจะต้องหอมกลิ่นเกรียมกระทะ
โดยน�ำก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เหนียวหนึบ
มาคั่วกับไข่ไก่ เนื้อไก่ และปลาหมึกกรอบ

ข้าว

290.

92

89

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ
กับไข่ดาวไทยทอดกรอบ

290.

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับที่อร่อยจะต้องเป็นก๋วยเตี๋ยว
เส้นใหญ่ทอดให้กรอบ ตัดเป็นชิ้นขนาดพอดีค�ำ
ราดด้วยเนื้อวัวสับผัดกับเครื่องจนหอม
กินกับไข่ดาวทอดกรอบ

88

ข้าวผัดแกงเขียวหวานแห้ง

ข้าวส�ำเร็จของคนรุ่นใหม่หลายๆ คน
เพราะมีความเข้มข้นของเครื่อง
แกงเขียวหวาน โขลกใหม่ผด
ั มาแห้งๆ
กับข้าวสวย และเนื้อไก่ห่น
ั บาง

320.

92

89

93

90

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหมู

เราใช้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผด
ั กับเนื้อหมู
และซีอิ๊วชั้นดีจนหอม ใส่ผก
ั คะน้าอ่อนๆ
ที่ถูกคัดและปอกอย่างบรรจง

มันกุ้งคือสุดยอดความอร่อยของกุ้งแม่น้ำ�
เราน�ำมันกุ้งแม่น้ำ� สีแดงสวยมาผัดให้หอม
ก่อนใส่ข้าวสวยไปผัดจนแห้งตามแบบที่
เรียกกันว่า “ข้าวเต้นระบ�ำ” ปิดท้ายด้วย
กุ้งตัวโตๆ

290.

90

94

91

ข้าวผัดแหนม

320.

93

290.

เราน�ำข้าวหอมมะลิมาหุงสุกเรียงเม็ด
ผัดกับแหนมจนหอมกลิ่นควันกระทะจีน
กินกับน้�ำปลามะกอก และพริกขี้หนูสวนซอย

ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา
ไก่-หมู 290. ทะเล 320.

ก๋วยเตี๋ยวผัดรสจัดจ้าน เราน�ำเส้นใหญ่มาผัด
กับพริกขี้หนูสวน กระเทียมไทย ใบกะเพราป่า
พริกไทยอ่อน และกระชาย เวลาผัดท�ำเอา
กลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั้งครัว

ข้าวผัดมันกุ้งแม่น�้ำ	

94
91

เมนูแนะน�ำ
ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

*ราคาอาหารยังไม่รวม VAT 7% และ Service Charge 10%

อาหารจานเดียว

ข้าว

ขนมหวาน

หน้าที่ของขนมไทยในสมัยก่อน คือ “ล้างปาก”
ให้หมดคาวของอาหารจานหลัก
ดังนั้น ขนมไทยโบราณจึงท�ำเป็นค�ำเล็กๆ ชิ้นน้อยๆ มีรสชาติหวานจัด มันจัด
เพื่อให้กลบความคาว ความเค็มของอาหาร จึงมีชื่อเรียกว่า “ ขนมหวาน ”
รับประทานเพียงชิ้น สองชิ้นก็เพียงพอ แต่ในปัจจุบันเราน�ำมาปรุงให้มีรสชาติกลมกล่อมขึ้น
หวานก�ำลังพอเหมาะพอดี เพื่อให้คนกินได้เสพความสุนทรีย์ของขนมไทยในแต่ละอย่าง
ได้มากขึ้น พร้อมน�ำมาจับคู่กับขนมไทยแบบอื่นๆ ที่รสชาติและรสสัมผัส
สามารถไปกันได้ดีอีกด้วย

95

95

ข้าวผัดตามใจเชฟ

320.

96

96

ข้าวผัดจานนีอ
้ ร่อยแน่เพราะตามใจเชฟ
ซึ่งใช้ส่วนผสมและเครื่องปรุงชั้นดีหลากหลาย
ชนิดของวันนั้น ลงผัดกับข้าวสวยแบบแห้งๆ
จนหอมกลิ่นกระทะ ส่วนเครื่องปรุงมีอะไรบ้าง
ก็ข้ึนอยู่กับเชฟที่จะเลือกให้แล้วล่ะ!

ข้าวคลุกกะปิทรงเครื่อง

320.

เราใช้ข้าวสวยปากหม้อร้อนๆ มาคลุกกะปิ
จากระยองอย่างดี ห่อใบตองย่างไฟจนหอม
กินร่วมกับเครื่องเคียงทั้งหมูหวาน กุนเชียง
หอมแดง พริกขี้หนูสวนซอย ถั่วฝักยาว
มะม่วงสับ มะนาว และกุ้งแห้งทอดกรอบ

ข้าวหอมมะลิแดง
30 / 50.

01

ข้าวหอมมะลิ
30 / 50.

ข้าวเหนียว
30 / 50.

01

พลอยกรอบ

180.

ทับทิมกรอบหลากสีกับเนื้อมะพร้าวอ่อน
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*ราคาอาหารยังไม่รวม VAT 7% และ Service Charge 10%

ขนมหวาน

ขนมหวาน

02

02

ข้าวเหนียวมะม่วง

250.

03

03

หยกมณีสอดไส้
สตรอว์เบอร์รี่

250.

08

08

04

04

ข้าวฟ่างเปียกล�ำไย

200.

ขนมเล็บมือนาง
กับไอศกรีมงาคั่ว

200.

200.

09

ส้มฉุน

ผลไม้ประจ�ำฤดูกาล 5 ชนิด

240.

05

05

ขนมอินทนิลน�้ำใบเตยหอม 200.
กับขนมหยกมณีน�้ำใบเตยหอม

06

06

แกงบวดมันม่วง
กับมะพร้าวอ่อน
และมันม่วงกรอบ

09

07

07

กล้วยบวชชี
กับกล้วยน�้ำว้าเชื่อม
และไอศกรีมกะทิสด

220.

10

10

สังขยาน�้ำตาลไหม้
และหวานเย็นส้มสายน�้ำผึ้ง

280.

11

11

ขนมถั่วแปบเค็ม-หวาน
กับไอศกรีมกะทิสด

200.
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ขนมหวาน

12

เฉาก๊วยตากบ

200.

13

บัวลอยเนื้อตาลสุก
กับไข่หวาน

200.

14

ขนมถ้วยใบเตยหอม
180.
กับไอศกรีมข้าวหอมมะลิแดง
และแผ่นข้าวกรอบ

15

ข้าวต้มมัดแบบข้าว

220.

16

ไอศกรีมหวานเย็น

200.

14

เลือกได้ 2 รส

ตะไคร้โหระพา / มะนาว / กระเจี๊ยบ
ส้มสายน�้ำผึ้ง / สับปะรดพริกเกลือ
มะพร้าวอ่อน
17

ไอศกรีมกะทิ

เลือกได้ 2 รส

งาคั่ว / กะทิรวมมิตร
ข้าวหอมมะลิแดง

16

ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

200.

