
Appertizers
K h a i  v ị



Tod Man Khao Pod - 90
Chả ngô non chiên kiểu Thái

Thai style corn curry fritters served with sweet 
chili sauce
Chả ngô non chiên cà ri kiểu Thái ăn kèm sốt ớt 
ngọt

01

Gai Hor Bai Toey - 100 
Gà cuốn lá nếp

Deep-fried marinated Chicken wrapped with 
pandan leaves, served with dark bean and sesame 
sauce 
Thịt gà cuốn lá nếp chiên ăn kèm với sốt xì dầu và 
vừng

02

Laab Moo - 120
Lạp lợn

Stir-fried spicy minced pork salad with coriander, 
shallot, lime leaf, spring onion served with ground 
rice, fresh cabbage and sticky rice
Thịt lợn băm xào với rau mùi, hành tím, lá chanh, 
thính gạo ăn kèm với rau và xôi trắng

03

Kor Moo Yang Nam Tok - 120
Thịt cổ lợn nướng sốt me cay

Grilled pork neck  served with fresh vegetable and 
sticky rice
Sa lát thịt cổ lợn nướng ăn kèm rau sống theo mùa 
và xôi trắng

04

Gai Satay - 150
Gà xiên nướng satay với sốt lạc cay

Grilled chicken satay with spicy peanut sauce
Thịt gà xiên nướng ăn kèm với sốt lạc cay

05

Po Pie Goong Muek - 200 
Hải sản cuốn

Deep fried seafood spring rolls with sweet chili sauce
Nem cuốn hải sản chiên giòn với sốt ớt ngọt

06



Tod Mun Goong - 210
Chả tôm chiên xù

Deep fried prawn cake served with sweet chili sauce
Chả tôm ăn kèm với sốt ớt ngọt

07

Phla Pla Salmon Sod - 250
Sa lát cá hồi thảo mộc chua cay

Spicy Thai style salmon tartar with chili lemon sauce
Sa lát cá hồi sống với thảo mộc và sốt chua cay

08



Salad Bar
C á c  m ó n  S a  l á t



Moo Ma Nao - 120 
Sa lát cải làn

Spicy fresh kale with poached pork, chili lemon sauce
Sa lát cải làn với thịt lợn và sốt chua cay

09

Som Tum Tod - 150
Nộm đu đủ tôm chiên giòn kiểu Thái

Deep fried papaya salad served with Som Tum 
sauce and prawn
Nộm đu đủ chiên giòn kiểu Thái với sốt Som Tum và 
tôm

10

Som Tum Thai Poo Nim Tod - 150
Nộm đu đủ kiểu Thái với cua bấy chiên giòn

Thai Papaya salad with tomato, green bean, dried 
shrimp, peanut served with crispy soft shell crab
Nộm đu đủ kiểu Thái với cà chua, đậu xanh, tôm khô 
và cua bấy chiên giòn

11

Yum Ma Muang Pla Grob - 170
Sa lát xoài cay cá giòn

Thai style spicy mango salad with shallot, chili, 
coriander, peanut, dried shrimp and crispy minced 
sea bass
Sa lát xoài cay với hành tím, ớt, rau mùi, lạc, tôm khô 
và cá vược chiên giòn
 

12



Yum Som-O Goong - 190
Sa lát tôm bưởi

Pomelo salad with prawn, tomato, shallot, spring 
onion, coriander, dried coconut with chili paste dressing
Sa lát tôm và bưởi với cà chua, hành tím, rau mùi, dừa 
khô và sốt ớt

13

Yam Nuea Yang - 200
Sa lát bò nướng tái chua cay

Thai traditional char-grilled beef salad with garlic 
and fresh chili
Sa lát bò nướng chua cay kiểu Thái truyền thống, với 
tỏi và ớt tươi

14

Yum Woon Sen Ta Lay - 230
Sa lát miến hải sản

Thai glass noodle salad with prawn, squid, mussel, 
chili, shallot and tomato
Sa lát miến kiểu Thái với tôm, mực, vẹm xanh, ớt, 
hành tím, cà chua

15

Pha Goong - 280
Sa lát Tôm  chua cay

Prawns salad with lemongrass, chili, lime juice and 
mint leaves in hot and sour dressing
Sa lát tôm nướng, sả, ớt, nước cốt chanh, lá bạc hà 
với sốt chua cay

16



Soups
C á c  l o a i  s ú p



Tom Jued Tao Hoo Moo Sub Woon 
Sen - 90 
Canh đậu phụ thịt băm với miến Thái 

Clear soup with minced pork ball, soft Tofu 
and Thai glass noodles
Canh đậu phụ thịt băm viên với miến Thái

17
Tom Kha Gai - 110
Súp gà nước cốt dừa

Slightly tangy chicken soup with galangal, 
lemongrass and coconut milk
Súp thịt gà nấu với giềng, sả và nước cốt dừa

18

Tom Yum Goong - 150
Súp Tom Yum

The famous spicy and sour prawn soup with mushroom, lemongrass, galangal, 
shallot, tomato (milk or without milk)
Súp tôm nấu chua cay với sả, giềng, hành tím và nấm (có sữa hoặc không sữa)

19

Tom Saab Kra Dook Aon - 160
Canh sườn chua kiểu Thái

Spicy and sour soft pork rib soup with galangal, lemongrass, shallot, dried chili and herb
Canh sườn chua với giềng, sả, hành tím, ớt khô và thảo mộc

20

Tom Kha Ta Lay - 210
Súp hải sản cốt dừa

Spicy Thai seafood soup with galangal, lemongrass, 
coriander,shallot, prawn, squid, sea bass, mussel and 
coconut milk
Súp hải sản tổng hợp với giềng, sả, rau mùi, hành tím, 
tôm, mực, cá vược, vẹm xanh và nước cốt dừa

21



Meats
C á c  m ó n  T h ị t



Gai Pad King - 100
Gà xào gừng cay

Stir fried chicken with capsicum, ginger, mushroom 
and spring onion
Lườn gà xào với ớt chuông, gừng, nấm và hành hoa

22

Ka Na Moo Krob - 150
Cải làn xào thịt lợn

Stir fried kale with crispy pork, garlic, chili and soy 
sauce
Cải làn xào với thịt lợn chiên giòn, tỏi, ớt và xì dầu

23

Gai Pad Med Mamuang - 150
Gà xào hạt điều

Stir fried chicken with capsicum,onion, carrot, shitake 
mushroom, dried chili, spring onion and cashew nut 
in taro basket
Gà xào hạt điều với ớt chuông, hành, cà rốt, nấm, ớt 
khô, hành hoa

24

Ped Yang Sauce Ma Kham - 240
Vịt nướng sốt me

Sliced roasted duck topped with tamarind sauce, 
served with deep fried asparagus and crispy 
shallot
Lườn vịt nướng với măng tây chiên, hành chiên 
giòn và sốt me

25



Seafoods
C á c  m ó n  H ả i  s ả n



Pla Gao Sauce Prik Thai - 250 
Cá mú chiên sốt tiêu đen 

Deep fried grouper �llet in black pepper sauce
Cá mú chiên giòn ăn kèm với sốt tiêu đen

26

Goong Sauce Ma Kham - 290
Tôm sú sốt me 

Deep fried prawn with tamarind sauce
Tôm sú chiên với sốt me

27

Poo nim pad prik thai dum - 290
Cua bấy sốt tiêu đen

Stir fried soft shell crab with black pepper sauce
Cua bấy sốt với tiêu đen

28

Goong Ob Woon Sen - 350
Tôm miến tay cầm

Baked prawn and glass noodles served in clay pot 
with lots of garlic
Tôm và miến om trong tộ đất

29

Pad Cha TaLay - 350
Hải sản xào cay nóng

Stir fried seafood with spicy herb, basil leaf and 
vegetable
Hải sản xào cay với lá húng quế và rau

 

30

Pla Krapong Neung Samoon Prai - 400
Cá vược hấp thảo mộc

À la minute steamed fresh sea bass cooked to perfection in lemongrass, chili dressing and a splash of spicy fresh 
lime juice
Cá vược hấp thảo mộc, sả, sốt ớt và nước cốt chanh

32

Pla Raad Prik Sam Rod - 400
Cá vược sốt ba vị

Deep fried sea bass �llet topped with a rich “three 
�avor” sweet, sour, spicy sauce and crispy basil leaf
Cá vược sốt 3 vị: chua, cay, ngọt và lá húng quế

31



Hoy Shell Pad Nam Prik POW - 650
Sò điệp xào sốt sa tế Thái

Stir fried king scallops with roasted sweet chili, 
onion and basil leaves
Sò điệp Nhật xào sốt sa tế, ớt ngọt, hành và lá húng

34

Poo Ob Woon Sen - 700
Cua miến tay cầm

Baked crab and grass noodle served in clay pot with 
lots of garlic
Cua miến om trong tộ đất

35

Ta lay Tod - 1,200
Đĩa hải sản tổng hợp

Mixed Ocean Platter with Lobster, Grouper, Prawn, 
Scallop and Squid served with 3 kinds of sauce: Thai 
style seafood sauce, pepper sauce, and green curry 
sauce
Hải sản tổng hợp bao gồm: Tôm hùm, cá mú, tôm, sò 
điệp và mực ăn kèm với ba loại sốt: sốt hải sản, sốt tiêu 
và sốt cà ri xanh

36










