点心任吃 All You Can Eat Dim Sum
THB 1,150每位 per person
Man Ho Signatures
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles crispy shrimp
肠粉脆虾卷 ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบ
Shrimp with mango rolls
香芒虾卷 ปอเปี๊ยะไส้กุ้งมะม่วง
Shrimp with pork chive rolls
猪肉虾韭菜卷 ปอเปี๊ยะกุ้ยช่ายไส้หมูและกุ้ง
Steamed bean curd roll with abalone sauce
鲍汁鲜竹卷 ฟองเต้าหู้นึ่งราดซอสเป๋าฮื้อ
“Har Gau” steamed shrimp dumplings
虾饺 ฮะเก๋ากุ้ง
Steamed jumbo pork and shrimp “Siu Mai” with tobiko caviar
烧卖 ขนมจีบซิวหม่าย
Steamed shrimp dumplings with spinach
苋菜饺 เกี๊ยวกุ้งนึ่งผักโขม
Sesame ball with creamy egg yolk
流沙芝麻球 งาทอดไส้ไหล

肠粉 “Cheung Fun” Rice Four Noodle
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles with scallop
肠粉带子 ก๋วยเตี๋ยวหลอดหอยเชลล์
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles with prawn
肠粉鲜虾 ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้ง
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles
with barbecued pork
肠粉义烧 ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles with vegetarian
肠粉素食 ก๋วยเตี๋ยวหลอดผัก
蒸 Steamed
Scallop with shrimp dumpling and “Tou Miao”
豆苗带子虾饺 ฮะเก๋ากุ้งและหอยเชลล์
Steamed shrimp ball with fish maw
百花蒸鱼鳔 ลูกชิ้นกุ้งนึ่งกระเพาะปลา
Braised marinated garoupa wrapped with glass noodles
粉丝石班卷 เนื้อปลาเก๋าอบวุ้นเส้น
Steamed chicken feet in black bean sauce
豉汁蒸凤爪 ขาไก่นึ่งเต้าซี่
Steamed pork spare ribs in black bean sauce
豉汁蒸排骨 ซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่
Steamed sticky rice, Chinese sausage, chicken
and black mushroom wrapped with lotus leaf
腊肠糯米鸡 ข้าวเหนียวห่อใบบัว
Steamed salt egg bun
流沙包 ซาลาเปาไข่เค็ม
“Char Siu Pao” BBQ red pork bun
叉烧包 ซาซิวเปาหมูแดง
Steamed creamy custard bun
奶皇包 ซาลาเปาไส้ครีม
煎炸 Pan Fried and Deep Fried
Scallop dumplings wrapped with mashed taro with wasabi dressing
芥辣带子炸芋角 เผือกทอดยัดไส้หอยเชลล์ซอสวาซาบิ
Golden shrimp ball with cheese
芝士虾丸 ลูกชิ้นกุ้งทอดสอดไส้ชีส
Deep fried prawn dumplings with mayonnaise
沙拉虾角 กุ้งปิรามิด
Dumpling with minced pork
咸水角 ห่ามสุ่ยก๋อ
Pan fried chive with shrimp cake
韭菜虾饼 กุ้ยช่ายไส้กุ้งทอด
Bean curd skin rolls with shrimp
鲜虾腐皮卷 ฟองเต้าหู้ทอด
Water chestnut rolls
椰汁马蹄条 ปอเปี๊ยะสมหวัง
Pan fried radish cake with sausage
腊肠罗卜糕 ขนมผักกาด
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焗炒 Baked and Wok Fried
Wok fried radish cake with spicy sauce
辣味炒罗卜糕 ขนมผักกาดผัดซอสพริก
Baked barbecued red pork puff
义烧酥 พายหมูแดง
Baked egg custard tart
蛋搭 ต่านทาร์ต
素食 Vegetarian Dim Sum
Mashed taro with sweet corn
粟米炸芋角 เผือกทอดไส้ข้าวโพด
Steamed spinach with mixed mushroom dumpling
苋菜野菌饺 เห็ดรวมเจ
Steamed vegetarian bean curd skin rolls
蒸素鲜竹卷 ฟองเต้าหู้เจ
Deep fried vegetarian roll
炸素春卷 ปอเปี๊ยะเจทอด
开胃菜, 烧味 Appetizer, BBQ *任选一个 Select one*
Jelly fish with spicy sauce
辣味海蜇 ยาแมงกระพรุน
Roasted BBQ pork
蜜汁义烧 หมูแดงอบน้าผึ้ง
Roasted duck “Hong Kong” style
明炉港式烧鸭 เป็ดย่างฮ่องกง
Shanghainese drunken chicken
上海醉鸡 ไก่แช่เหล้าแบบเซี่ยงไฮ้
Taiwanese abalone with ”Lao Gan Ma” black bean and cucumber
老干妈拌台湾鲍鱼黄瓜 เป๋าฮื้อไต้หวันกับเต้าซี่เหลากานหม่า
汤 Soups *任选一个 Select one*
Sweet corn soup with crab meat
蟹肉玉米汤 ซุปข ้าวโพดเนือ
้ ปู
Szechwan hot and sour seafood soup
四川酸辣海鲜汤 ซุปเสฉวนซีฟู้ด
Double boiled Chinese ham with bok choy and abalone soup
菜胆金腿炖鲍鱼汤 ซุปเป๋าฮื้อ
Double boiled fish maw and black mushroom soup
花菇炖花胶汤 ซุปกระเพาะปลาสดเห็ดหอมน้าใส
Double boiled black chicken with herbs and sea whelk soup
准杞黑鸡炖响螺汤 ซุปหอยสังข์ไก่ดาตุ๋นยาจีน
特别推荐 Specialties *任选一个 Select one*
Creamy prawn with walnut
合桃沙汁虾 กุ้งทอดครีมสลัด
Poached green vegetables with trio eggs
金银蛋灼时蔬 ผักลวกไข่สามสหาย
Braised homemade tofu with shimeiji mushroom and abalone sauce
鲍汁松菇扒自制豆腐 เต้าหู้โฮมเมดเห็ดชิเมจิซอสเป๋าฮื้อ
饭面 Rice & Noodles *任选一个 Select one*
Fried rice with seafood and x.o. sauce
XO酱海鲜炒饭 ข้าวผัดทะเลซอสเอ็กซ์โอ
Wanton noodle soup “Hong Kong” style
港式云吞汤面 บะหมี่เกี๊ยวน้าแบบฮ่องกง
Fried rice flat noodles with roasted pork belly and sliced fish
火腩班块烩河粉 ราดหน้าหมูย่างกับเนื้อปลา
Congee “Li Wan” boat style, pork ball, squid, garoupa fish fillet,
peanuts, “youtiao”)
荔湾艇仔粥 โจ๊กลี่วาน (หมูสับ, ปลาหมึก, เนือ้ ปลาเก๋า, ถัว่ และปาท่องโก๋)
甜点 Desserts *任选一个 Select one*
Mango pudding
芒果布丁 พุดดิ้งมะม่วง
“Chao Zhou” Oni with gingko nut
潮洲白果芋泥 โอวหนี่แปะก๊วย
Mango sago pomelo
杨枝甘露 สาคูมะม่วง
Ginger milk (hot, cold)
姜汁炖奶 (冷, 热) วุ้นขิงไข่ขาว (เย็น หรือ ร้อน)
Ice cream (vanilla, coconut)
香草或椰汁雪糕 ไอศครีมเลิศรส (วานิลลา หรือ มะพร้าว)
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