Yum Cha All You Can Eat Dim Sum
THB 1,150每位 per person

เมนูเชฟแนะนำ 主厨推荐 Man Ho Signatures
ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบ 肠粉脆虾卷
Steamed “Cheung Fun” with crispy shrimp
กุ้งนึ่งกระเทียม 蒜蓉蒸蝦
Steamed prawns with garlic
ปอเปี๊ยะกุ้ยช่ำยไส้หมูและกุ้ง 猪肉虾韭菜卷
Shrimp with pork chive rolls
ฟองเต้ำหู้นึ่งรำดซอสเป๋ำฮื้อ 鲍汁鲜竹卷
Steamed bean curd roll with abalone sauce
ฮะเก๋ำกุ้ง 虾饺
“Har Gau” steamed shrimp dumplings
ขนมจีบซิวหม่ำย 烧卖
Steamed jumbo pork and shrimp “Siu Mai” with tobiko caviar
เกี๊ยวกุ้งนึ่งผักโขม 苋菜饺
Steamed shrimp dumplings with spinach
งำทอดไส้ไหล 流沙芝麻球
Sesame ball with creamy egg yolk
รำยกำรก๋วยเตีย
๋ วหลอด 肠粉 “Cheung Fun” Rice Flour Noodle
ก๋วยเตี๋ยวหลอดหอยเชลล์ 肠粉带子
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles with scallop
ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้ง 肠粉鲜虾
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles with prawn
ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง 肠粉义烧
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles with barbecued pork
รำยกำรของนึง่ 蒸 Steamed
ฮะเก๋ำกุ้งและหอยเชลล์ 豆苗带子虾饺
Scallop with shrimp dumpling and “Tou Miao”
ลูกชิ้นกุ้งนึ่งกระเพำะปลำ 百花蒸鱼鳔
Steamed shrimp ball with fish maw
เนื้อปลำอบวุ้นเส้น 粉丝石班卷
Braised marinated fish fillet wrapped with glass noodles
ขำไก่นึ่งเต้ำซี่ 豉汁蒸凤爪
Steamed chicken feet in black bean sauce
ซี่โครงหมูนึ่งเต้ำซี่กับเผือก豉汁芋头蒸排骨
Steamed pork spare ribs and taro in black bean sauce
ข้ำวเหนียวห่อใบบัว 腊肠糯米鸡
Lotus leaf wrapped sticky rice, Chinese sausage, chicken,
dried shrimp and black mushroom
ซำลำเปำไข่เค็ม 流沙包
Steamed salted egg bun
ซำซิวเปำหมูแดง 叉烧包
“Char Siu Bao” Barbecued red pork bun
ซำลำเปำไส้ 2 สี 黑芝麻奶皇包
Steamed black creamy custard bun
ลูกชิ้นปลำแซลมอนซอสพริกไทยดำ 黑椒三文鱼球
Salmon ball with black pepper sauce
ขนมผักกำดนึ่ง家乡罗卜糕
Steamed radish cake with dried shrimp and Chinese sausage
รำยกำรของทอด 煎炸 Pan Fried and Deep Fried
เผือกทอดยัดไส้หอยเชลล์ซอสวำซำบิ 芥辣带子炸芋角
Scallop dumpling wrapped in mashed taro with wasabi dressing
ลูกชิ้นกุ้งทอดสอดไส้ชีส 芝士虾丸
Golden shrimp ball with cheese
กุ้งปิรำมิด 沙拉虾角
Deep fried prawn dumplings with mayonnaise
ขนมผักกำด 腊肠罗卜糕
Pan fried radish cake with sausage
กุ้ยช่ำยไส้กุ้งทอด 韭菜虾饼
Pan fried shrimp and chive cake
ฟองเต้ำหู้ทอด 鲜虾腐皮卷
Bean curd skin rolls with shrimp

รำยกำรขนมอบ 焗炒 Baked
ขนมผักกำดผัดซอสพริก 辣味炒罗卜糕
Wok fried radish cake with spicy sauce
พำยหมูแดง 义烧酥
Baked barbecued pork puff
ต่ำนทำร์ตชำเขียว 绿茶蛋塔
Baked green tea egg custard tart
มังสวิรต
ั ิตม
ิ่ ซำ 素食 Vegetarian Dim Sum
เผือกทอดไส้ข้ำวโพด 粟米炸芋角
Mashed taro with sweet corn
ซำลำเปำไส้พุทรำจีน自制枣泥包
Homemade red date paste bun
ปอเปี๊ยะเจทอด 炸素春卷
Deep fried vegetarian rolls
ก๋วยเตี๋ยวหลอดผัก 肠粉素食
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles with vegetables
อำหำรเรียกน้ำย่อย 开胃菜, 烧味 Appetizer *任选一个 Select one*
ยำแมงกระพรุน 辣味海蜇
Jelly fish with spicy sauce
หมูแดงอบน้ำผึ้ง 蜜汁义烧
Roasted Barbecued pork
เป็ดย่ำงฮ่องกง 明炉港式烧鸭
Roasted duck “Hong Kong” style
หมูกรอบแมนโฮ 脆皮烧肉
Roasted crispy pork belly
ไก่แช่เหล้ำแบบเซี่ยงไฮ้ 上海醉鸡
Shanghainese drunken chicken
รำยกำรซุป 汤 Soups *任选一个 Select one*
ซุปเสฉวนซีฟู้ด 四川酸辣海鲜汤
Hot & sour Sichuan seafood soup
ซุปเป๋ำฮื้อ 菜胆金腿炖鲍鱼汤
Double boiled Chinese ham with bok choy and abalone soup
ซุปกระเพำะปลำสดเห็ดหอมน้ำใส 花菇炖花胶汤
Double boiled fish maw and black mushroom soup
รำยกำรอำหำรพิเศษ 特别推荐 Specialties *任选一个 Select one*
กุ้งทอดซอสครีมวำซำบิ 绿芥末鲜虾
Wasabi prawns
เต้ำหู้โฮมเมดเห็ดชิเมจิซอสเป๋ำฮื้อ 鲍汁松菇扒自制豆腐
Braised homemade tofu with shimeiji mushroom and abalone sauce
รำยกำรข้ำวและก๋วยเตีย
๋ ว 饭面 Rice & Noodles *任选一个 Select one*
ข้ำวผัดปลำเงินญีป
่ ุ่น 日本沙丁鱼咸鱼炒饭
Japanese sardine, salted fish fried rice with kai lan
โกยซีหมี่ 韭王鸡丝炒面
Crispy noodle with shredded chicken and chive
รำดหน้ำหมูย่ำงกับเนื้อปลำ 火腩班块烩河粉
Fried rice flat noodles with roasted pork belly and sliced fish
โจ๊กซีฟู้ดแมนโฮ 万豪海鲜粥
Mao Ho seafood congee
รำยกำรขนมหวำน 甜点 Desserts *任选一个 Select one*
พุดดิ้งมะม่วง 芒果布丁
Mango pudding
โอวหนี่แปะก๊วย 潮洲白果芋泥
“Chao Zhou” Oni with gingko nut
เจลลี่ตะไคร้ 香茅冻
Lemongrass Jelly
วุ้นขิงไข่ขำว (เย็น หรือ ร้อน) 姜汁炖奶 (冷, 热)
Ginger milk (hot or cold)
ไอศครีมเลิศรส (วำนิลลำ หรือ มะพร้ำว) 香草或椰汁雪糕
Ice cream (vanilla or coconut)
*If you are concerned about food allergies, please alert us prior to ordering*
Consuming raw or undercooked eggs, meats, poultry, seafood or shellfish may increase your risk of
foodborne illness, especially if you have certain medical conditions.
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