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NO.003 THB.215

เพิ่มปูม้าดอง
add salted raw blue crab

NO.Z02 THB.30

น้ำแร่ พร้อมน้ำแข็ง 1 แก้ว
a bottle of mineral water with a glass of ice

NO.Z03 THB.8

น้ำแข็ง 1 แก้ว
a glass of ice

NO.Z01 THB.30

น้ำอัดลม พร้อมน้ำแข็ง 1 แก้ว
Pepsi or Pepsi Max with a glass of ice

NO.001 THB.30

เพิ่มปู (เลือก ปูนึ่ง, ปูดอง)
add fresh water crab
(choose salted crab or cooked crab)

NO.002 THB.165

เพิ่มกุ้งสด
add slated raw shrimp

เครื่องดื่ม
Beverage

เพิ่มเครื่องในเมนูส้มตำ
add topping to your som-tum dish

NO.004 THB.100

เพิ่มหมูยอ
add moo-yor
(moo-yor is a vietnamese pork sausage)

NO.005 THB.25

เพิ่มไข่เค็ม
add salted egg

NO.Z05 THB.140

น้ำแตงโมเกล็ดหิมะ
watermelon smoothies

NO.Z06 THB.140

น้ำลำไยเกล็ดหิมะ
longan juice smoothies

 

NO.Z07 THB. N/A

เบียร์ (มีหลายยี่ห้อ)
(สอบถามราคากับพนักงาน)
beer

NO.007 THB.125

เพิ่มปลาหมึกลวก
add boiled squid tentacles

NO.Z04 THB.4

แก้วเปล่า
a plastic cup without ice or water

NO.006 THB.50

เพิ่มไข่เยี่ยวม้า
add century egg

NO.008 THB.155

เพิ่มกุ้งลวก
add boiled shrimp

NO.009 THB.80

เพิ่มหอยดอง
add salted fresh water snail
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NO.B11 - ตำมะม่วงสะุกเสาวรส

NO.B02 - ตำแตงโมปลาร้านัวร์

ไมใส่พริก (ไม่ทานเผ็ดให้เลือกระดับน้ีครับ)
no chili

เผ็ดน้อย
less spicy level, but still spicy

เผ็ดปกติ
our normal spicy level

เผ็ดมาก
very hot and spicy level

เผ็ดมากที่สุด
maximum hot and spicy level

เลือกระดับความเผ็ด
please choose your spicy level

NO.C013 - ตำหมี่กรอบเครื่องหมู
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NO.B04 THB.200

ตำแตงโมน้ำปลา
water melon som-tum in salted fish sauce

NO.B02 THB.200

ตำแตงโมปลาร้านัวร์
water melon som-tum in fermented fish sauce

NO.B06 THB.320

ตำผลไม้ชิดลม (น้ำปลา)
chid-lom style mix fruits som-tum
in salted fish sauce 

NO.B08 THB.200

ตำผลไม้เมืองร้อน
mix fruits, sweet mango, and passion fruit som-tum
in salted fish sauce

NO.B10 THB.320

ตำผลไม้เมืองหนาว
mix fruits, strawberry, and kiwi som-tum
in salted fish sauce

NO.B15 THB.245

ตำส้มโอกะปิหอม
pomelo som-tum in shrimp paste sauce

NO.B17 THB.245

ตำส้มโอน้ำปลาหอม
pomelo som-tum in salted fish sauce

เมนูตำผลไม้
fruit som-tum menu

NO.B03 THB.390

ตำสตอเบอร์รี่กะปิ
strawberry som-tum in shrimp paste sauce

NO.B01 THB.165

ตำฝรั่งแช่บ๊วย
guava, salted plum som-tum 

NO.B05 THB.390

ตำสตอเบอร์รี่ปลาร้า
strawberry som-tum in fermented fish sauce

NO.B07 THB.175

ตำมะม่วงปลาร้าข้าวคั่วปูดอง
raw mango som-tum in fermented fish sauce
with salted raw shrimp

NO.B09 THB.165

ตำมะม่วงสุกปลาร้าข้าวคั่ว
sweet mango som-tum in fermented fish sauce

NO.B11 THB.165

ตำมะม่วงกะปิปลาป่น
raw mango som-tum in shrimp paste sauce
and dried fish

NO.B12 THB.390

ตำผลไม้ปลาดุกฟู
mix fruits som-tum with crispy sneakhead fish meat

NO.B14 THB.320

ตำผลไมรวมมิตรกะปิน้ำตาลอ้อย
mix fruits som-tum with sugar cane sauce
in shrimp paste sauce

NO.B16 THB.195

ตำสับปะรดปลาร้าปูดอง
pineapple som-tum with salted crab
in fermented fish sauce

NO.B18 THB.220

ตำสับปะรดหอยดองน้ำปลา
pineapple som-tum with salted fresh water snail
in salted fish sauce 

NO.B13 THB.185

ตำมะม่วงหอยดองน้ำปลา
raw mango som-tum in salted fish sauce
and salted fresh water snail
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NO.A06 THB.120

ตำซั่วปลาร้า
som-tum with kanom jeen 
in fermented fish sauce

NO.A08 THB.140

ตำหน่อไม้ปลาร้า
bamboo shoot in fermented fish sauce

NO.A03 THB.260

ตำปลาร้ากุ้งสด
salted raw shrimp som-tum
in fermented fish sauce

NO.A05 THB.310

ตำปลาร้าปูม้า
salted raw blue crab som-tum
in fermented fish sauce

NO.A07 THB.110

ตำข้าวโพดปลาร้า
corn som-tum in fermented fish sauce

NO.A10 THB.160

ตำโคราชยอดมะพร้าว
coconut shoot in Korat style som-tum

NO.A01 THB.100

ตำปลาร้า
basic som-tum in fermented fish sauce

NO.A02 THB.125

ตำปูปลาร้า (เลือก ปูนึ่ง, ปูดอง)
crab som-tum in fermented fish sauce
(choose salted crab or cook crab)

NO.A04 THB.165

ตำซั่วยโส
kanom jeen som-tum in fermented fish sauce
with dried fish, pork crackling, and bean sprout

ตำปลาร้า
เมนูตำผลไม้

เมนูตำปลาร้า
som-tum in fermented fish sauce menu

NO.A09 THB.135

ตำโคราช
Korat style som-tum
(fermented fish sauce mixed with shrimp paste)

NO.A011 - ตำป่ามหาสมุทร
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NO.A12 THB.145

ตำเส้นเล็กปลาร้านัวร์
slim noodle som-tum
in fermented fish sauce

NO.A13 THB.170

ตำแตงกวาหอยดองปลาร้า
cucumber som-tum with salted fresh water snail
in fermented fish sauce

NO.A16 THB.140

ตำถั่วปูปลาร้า (เลือก ปูนึ่ง, ปูดอง)
long yard bean & crab som-tum in fermented fish sauce
(choose salted crab or cooked crab)

NO.A18 THB.160

ตำหอยดองปลาร้า
som-tum in fermented fish sauce
with salted fresh water snail

NO.A20 THB.175

ตำขนมจีนลุยสวน
khanom jeen som-tum in fermented fish sauce
with mix vegetable

NO.A19 THB.145

ตำไหลบัวปลาร้า
lotus stem som-tum in fermented fish sauce

NO.A14 THB.265

ตำ Phed Phed
phed phed signature som-tum
in fermented fish sauce

NO.A15 THB.140

ตำแตงปูปลาร้า (เลือก ปูนึ่ง, ปูดอง)
cucumber & crab som-tum in fermented fish sauce
(choose salted crab or cooked crab)

NO.A17 THB.370

ตำป่ามาม่าหมูยอไข่เยี่ยวม้าปลาร้า
mixed som-tum in fermented fish sauce 
with century egg, instant noodle, and moo-yor

NO.A11 THB.670

ตำป่ามหาสมุทร
mixed seafood som-tum
in fermented fish sauce

NO.A009 - ตำโคราช

เมนูตำปลาร้า
som-tum in fermented fish sauce menu
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NO.C07 THB.175

ตำข้าวโพดไข่เค็มนัวร์
corn in Thai som-tum with salted egg

NO.C09 THB.165

ตำเกี๊ยวไข่นก
fired quail eggs dumpling som-tum 

NO.C11 THB.165

ตำไหลบัวน้ำปลา
lotus stem in salted fish sauce

NO.C13 THB.260

ตำหมี่กรอบเครื่องหมู
crispy noodle som-tum in salted fish sauce,
with pork

NO.C15 THB.335

ตำหมี่กรอบทะเล
crispy noodle som-tum in salted fish sauce,
with seafood

NO.C17 THB.175

ตำหอยดองน้ำปลา
salted fresh water snail som-tum
in slated fish sauce

NO.C18 THB.310

ตำคะน้าคอหมูทอด
collard som-tum in salted fish sauce
with fried pork

NO.C12 THB.250

ตำซั่วมาม่าหมูยอน้ำปลา
instant noodle and kanom jeen som-tum
in slated fish sauce with moo-yor

NO.C14 THB.265

ตำข้าวโพดมะม่วงปลาดุกฟู
crispy snakehead fish meat, raw mango, & corn
som-tum in slated fish sauce

NO.C01 THB.125

ตำไทย
Thai som-tum
salted fish sauce, peanut, coconut sugar, dried shrimp

NO.C02 THB.190

ส้มตำทอด
fried slice papaya, Thai som-tum

NO.C03 THB.135

ตำข้าวโพด
corn in Thai som-tum

NO.C05 THB.165

ตำไทยไข่เค็มนัวร์
Thai som-tum with salted egg

NO.C04 THB.140

ตำปู (เลือก ปูนึ่ง, ปูดอง)
carb with som-tum in salted fish sauce
(choose salted crab or cooked crab)

NO.C06 THB.275

ตำน้ำปลากุ้งสด
salted raw shrimp with som-tum in salted fish sauce

NO.C08 THB.325

ตำน้ำปลาปูม้า
salted raw bluie crab
with som-tum in salted fish sauce

NO.C10 THB.170

ตำผักบุ้งกรอบ
fried water spinach som-tum 
in salted fish saue

NO.C16 THB.170

ตำข้าวปุ้นฮ้อนเมืองเลย
khanok jeen som-tum  in salted fish sauce
with mix vegetable

เมนูตำน้ำปลา
som-tum in salted fish dauce menu



NO.D01 THB.165

ตำกะปิ
som-tum in shrimp paste sauce

NO.D03 THB.160

ตำเส้นเล็กกะปิ
slim rice noodle som-tum in shrimp paste sauce

NO.D05 THB.300

ตำถั่วกะปิหมูกรอบ
long yard bean som-tum in shrimp paste sauce
with fried crispy pork belly

NO.D02 THB.185

ตำหน่อไม้ทุบกะปิ
bamboo shoot som-tum in shrimp paste sauce

NO.D04 THB.160

ตำเส้นจันทร์กะปิ
thick noodle som-tum in shrimp paste sauce

NO.D06 THB.165

ตำขนมจีนกะปิ
kanom jeen som-tum in shrimp paste sauce

NO.D07 THB.185

ตำไหลบัวกะปิ
lotus stem som-tum in shrimp paste sauce

NO.D09 THB.420

ตำโต่งกะปิเนื้อย่าง
grilled beef som-tum in shrimp paste sauce
with mixed herbs and vegetable

NO.D10 THB.285

ตำโต่งกะปิหมูย่าง
grilled pork som-tum in shrimp paste sauce
with mixed herbs and vegetable

NO.D08 THB.165

ตำแตงกวากะปิไข่ต้ม
cucumber som-tum in shrimp paste sauce
serve with boiled egg

เมนูตำกะปิ
som-tum in shrimp paste sauce menu
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NO.D04 - ตำเส้นจันทร์กะปิ

NO.D01 - ตำกะปิ
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NO.E01 THB.390

เกาเหลาปลาร้ากุ้งสด
only salted raw shrimp
in fermented fish sauce

NO.E02 THB.465

เกาเหลาปลาร้าปูม้า
only salted raw blue crab
in fermented fish sauce

NO.E03 THB.330

เกาเหลาปลาร้าทะเลลวก
only cooked seafood
in fermented fish sauce

NO.E04 THB.250

เกาเหลาปลาร้าไข่เยี่ยวม้าหมูยอไส้กรอก
sausage, century egg, and moo-yor
in fermented fish sauce

NO.E05 THB.440

เกาเหลาปลาร้าปูม้ากุ้งสด
salted raw blue crab and salted raw shrimp
in fermented fish sauce

NO.F01 THB.415

เกาเหลาน้ำปลากุ้งสด
only salted raw shrimp
in salted fish sauce

เมนูเกาเหลาปลาร้า (no papaya som-tum)
som-tum in fermented fish sauce menu

เมนูเกาเหลาน้ำปลา (no papaya som-tum)
som-tum in salted fish sauce menu

NO.F02 THB.485

เกาเหลาน้ำปลาปูม้า
only salted raw blue crab
in salted fish sauce

NO.F03 THB.355

เกาเหลาน้ำปลาทะเลลวก
only cooked seafood
in salted fish sauce

NO.F04 THB.275

เกาเหลาน้ำปลาไข่เยี่ยวม้าหมูยอไส้กรอก
sausage, century egg, and moo-yor
in salted fish sauce

NO.F05 THB.465

เกาเหลาน้ำปลาปูม้ากุ้งสด
salted raw blue crab and salted raw shrimp
in fermented fish sauce

เกาเหลาปลาร้า 
เมนูตำผลไม้

NO.E01 - เกาเหลาปลาร้ากุ้งสด
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NO.G07 THB.340

ยำห้ากรอบ
spicy salad in salted fish sauce
with five fried ingredients

NO.G09 THB.340

ยำผักกระเฉด
water mimosa spicy salad in salted fish sauce

NO.G11 THB.300

ยำเซี่ยงไฮ้
big glass noodle spicy salad in salted fish sauce

NO.G13 THB.300

ยำวุ้นเส้น
glass noodle spicy salad in salted fish sauce

NO.G15 THB.300

ยำยอดมะพร้าว
coconut shoot kanom jeen and crispy catfish meat 

NO.G01 THB.300

ยำไวไวสยาม
instant noodle, pork, squid
spicy salad in salted fish sauce

NO.G10 THB.240

ยำเห็ดรวมหมูสับ
mixed mushroom and minced pork spicy salad
in salted fish sauce

NO.G12 THB.320

ยำขนมจีนปลาดุกฟูหมูยอปลาหมึกแห้ง
kanom jeen, crispy catfish meat, moo-yor,  
and dried squid spicy salad in salted fish sauce

NO.G14 THB.240

ยำวุ้นเส้นเกี่ยมฉ่ายหมูสับ
glass noodle, pickled cabbage, and minced pork 
spicy salad in salted fish sauce

NO.G16 THB.350

ยำคอหมูทอด (ปลาร้า, น้ำปลา)
fried pork neck spicy salad
(choose salted fish sauce or fermented fish sauce)

NO.G17 THB.240

ยำปลาดุกฟู
crispy catfish meat and sour mango 
spicy salad in salted fish sauce

NO.G03 THB.340

ยำรวมมิตร
mixed vegetable, pork, and seafood
spicy salad in salted fish sauce

NO.G05 THB.330

ยำผักบุ้งทอดน้ำใส
fried water spinach spicy salad in salted fish sauce

NO.G02 THB.300

ยำไวไวรังสิต
instant noodle, mackerel fish, sausage, and ham
spicy salad in salted fish sauce

NO.G04 THB.350

ยำไวไวคอหมูย่างข้าวค่ัว (ปลาร้า, น้ำปลา)
instant noodle and grilled pork neck spicy salad 
(choose salted fish sauce or fermented fish sauce)

NO.G06 THB.330

ยำผักบุ้งทอดพริกเผาน้ำข้น
fried water spinach spicy salad 
in salted fish sauce and Thai chili paste sauce

NO.G08 THB.360

ยำเย็นตาโฟ (เส้นจันทร์, บะหมี่, เซี่ยงไฮ้)
noodle sipcy salad in sour and sweet tofu sauce
(choose thick noodle, egg noodle, or thick glass noodle)

NO.G18 THB.350

ยำหมูกรอบ (ปลาร้า, น้ำปลา)
crispy pork belly spicy salad
(choose salted fish sauce or fermented fish 

เมนูยำ
spicy mixed salad menu
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NO.H01 THB.210

ลาบหมูน้ำท่วม
pork larb, Isan spicy salad 

NO.H08 THB.195

น้ำตกไก่ทอด
fried chicken num-tok, Isan spicy salad

NO.H03 THB.225

ลาบหมูยอทอด
fried moo-yor larb, Isan spicy salad

NO.H05 THB.300

ลาบวุ้นเส้นรวมมิตร
glass noodle larb, Isan spicy salad

NO.H07 THB.420

น้ำตกเนื้อย่าง
grilled beef num-tok, Isan spicy salad

NO.H09 THB.285

ลาบหมูกรอบ
crispy pork belly larb, Isan spicy salad

เมนูลาบ น้ำตก (larb, num-tok)
Isan style spicy mixed salad menu

NO.H04 THB.145

ซุปหน่อไม้ ปลาร้า ข้าวคั่ว
bamboo shoot Isan spicy salad
in fermented fishsauce and ground rosted rice

NO.H02 THB.155

ซุปเห็ด ปลาร้า ข้าวคั่ว
mushroom shoot Isan spicy salad
in fermented fishsauce and ground rosted rice

NO.H06 THB.285

น้ำตกคอหมูแซบ
grilled pork neck num-tok, Isan spicy salad 

NO.H10 THB.320

น้ำตกพอร์คชอป
pork chop num-tok, Isan spicy salad

NO.G11 - ยำเซี่ยงไฮ้
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เมนูผัด
stir-fried menu

NO.J01 THB.180

เอ็นไก่ POP
stir-fried crispy soft chicken bone
with sweet sauce

NO.J02 THB.180

อุหน่อไม้หมูสับ
stir-fired spicy bamboo shoot and minced pork
with fermented fish sauce

NO.J03 THB.290

ปลาหมึก POP
stir-fried crispy squid with sweet sauce

NO.J06 THB.285

คอหมูย่างคั่วโหระพา
stir-fried grilled pork neck with basil

NO.J04 THB.180

อุเห็ดเข็มทอง ใส่ไข่
stir-fired spicy golden needle mushroom
with fermented fish sauce and egg

NO.J08 THB.200

เอ็นข้อไก่ผัดโหระพาพริกเผา
stir-fried crispy soft chicken bone and basil
with Thai chili paste

NO.J05 THB.350

กุ้ง คอร์น POP
stir-fried shrimp and corn with sweet sauce

NO.J07 THB.350

ทะเลผัดผงกะหรี่
stir-fried seafood with curry sauce

NO.J09 THB.285

ผัดกระเฉดหมูกรอบ
stir-fried water mimosa with crispy pork belly

NO.J10 THB.220

หมูคั่วแจ่ว
stir-fried pork with Isan spicy sauce

NO.J03 - ปลาหมึก POP

NO.K08 THB.275

หมูกรอบ
fried crispy pork belly
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NO.K03 THB.285

คอหมูชุบแป้งทอด
fried pork neck fritters

NO.K01 THB.240

เนื้อพวง
fried beef

NO.K05 THB.180

ไก่ทอดผู้พัน
fried chicken

NO.K07 THB.230

รวมมิตรรถเข็น
big plate fried dish (mixed ingredient)

NO.K09 THB.185

เอ็นข้อไก่ทอด
fried soft chicken bone

ทอด
fried menu

เมนูทอด
fried menu

NO.K10 THB.200

เกี๊ยวรวมทอด
fried mixed thai style dumpling

NO.K02 THB.220

หมูพวง
fried pork

NO.K06 THB.160

เห็ดและข้าวโพดทอด
fried muchroom and corn

NO.K04 THB.150

กากป๊อป
fried flavored small piece of pork

NO.K06 - เห็ดและข้าวโพดทอด



เมนย่าง
grilled menu

NO.L02 THB.285

คอหมูย่างแซบ
grilled spicy pork neck

NO.L04 THB.320

พอร์คชอปย่าง
grilled pork chop

NO.L06 THB.135

หมูยอย่าง
grilled moo-yor

NO.L05 THB.185

ปีกไก่ย่างน้ำปลา
grilled chicken wings with salted fish sauce

NO.L08 THB.285

คอหมูย่างน้ำปลา
grilled porkneck with salted fish sauce

NO.L07 THB.400

เนื้อย่าง
grilled beef

NO.L01 THB.165

ไส้กรอกวุ้นเส้น
grilled glass noodle sausage

NO.L03 THB.165

แหนมหมูย่าง
grilled sour pork sausage

NO.L04 - พอร์คชอปย่าง
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NO.M05 THB.220

ไข่เจียวแหนมทรงเครื่อง
fired omelet egg with sour pork sausage

NO.M02 THB.150

ยำไข่ดาวสามรส
fried egg spicy salad in mixed flovored sauce

NO.M04 THB.60

ไข่ดาวแฝด
fried twin egg

NO.M01 THB.220

ไข่ข้นยำปลากระป๋อง
creamy omelet egg 
with spicy mix canned fish in tomato sauce

NO.M03 THB.220

ไข่เจียวแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่
fried omelet egg
with ham, tomato, and sliced onion

NO.M06 THB.20

ไข่เป็ดต้ม
boiled egg

NO.M07 THB.220

ไข่เจียวลาบหมู
fired omelet egg with pork larb

NO.M08 THB.285

ไข่คั่วคอหมูย่าง
stir-fry egg with grilled pork neck

เมนูไข่
egg menu

NO.M02 - ยำไข่ดาวสามรส
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NO.N03 THB.350

ข้าวผัดสับปะรด
pineapple fried rice
shrimp, and ham

NO.N05 THB.350

ข้าวผัดอเมริกัน
american style fried rice
fried egg, ham, pork, sausage, and fried chicken

NO.N01 THB.260

ผัดหมี่หวาน
stir-fry lite noodle with sweet sauce

เมนูอาหารจานเดียว
single dish menu

NO.N04 THB.260

ข้าวผัดรถไฟ
fried rice with pork and egg
in sweet and sour tofu sauce

NO.N06 THB.260

ผัดขนมจีน
stir-fried khanom jeen
fried moo-yor, minced pork, sweet pork sausage

NO.N07 THB.295

ข้าวผัดเนื้อเค็ม
fried rice with salted dried beef

NO.N08 THB.265

ข้าวผัดหมูเค็ม
fried rice with salted dried pork

NO.N02 THB.285

ข้าวผัดแจ่วคอหมูย่าง
fried rice in spicy sauce with grilled pork neck
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NO.B018 - ข้าวผัดสับปะรด

NO.N10 THB.260

ผัดหมี่สีชมพู
stir-fried pink sauce noodle with sweet pork and tofu
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NO.N12 THB.260

ผัดมาม่าเด็กหอ
stir-fried instant noodle with pork, ham, sausage,
bacon, fried baby clams, and cabbage

NO.N14 THB.320

มาม่าต้มยำแห้ง
stir-fried instant noodle in tom-yum style

NO.N09 THB.300

ข้าวกะเพราหมูรวมไข่ดาว
rice with stir-fried sweet basil with mix pork
serve with fried egg

เมนูอาหารจานเดียว
single dish menu

NO.N11 THB.260

ข้าวผัดซีอิ้วหมู
pork fried rice with sweet soy sauce and chinese kale

NO.N13 THB.320

ผัดขี้เมารวมมิตร (มาม่า, เซี่ยงไฮ้)
stir-fried mixed pork and seafood with spicy sauce
(choose instant noodle or thick glass noodle)

NO.N16 THB.320

ข้าวผัดต้มยำรวมมิตร
fried rice in tom-yum style

NO.N15 THB.320

ผัดหมี่กระเฉดรวมมิตร
stir-fried water mimosa with pork and seafood

NO.N12 - ผัดมาม่าเด็กหอ



NO.P01 THB.250

ต้มยำปลากระป๋อง (เพิ่มมาม่าและไข่ +35thb.)
canned mackerel in tomato sauce tom-yum soup 
(add instant noodle and egg +35.thb)

NO.P03 THB.280

ต้มยำหมูผักดอง
pork and pickled mustard tom-yum soup

NO.P05 THB.260

ต้มแซบกระดูกหมู ข้าวคั่ว ใบกะเพรา
pork ribs, ground roasted rice,
and basil leaf spicy soup

NO.P10 THB.330

เกาเหลาเย็นตาโฟ
sour and sweet tofu sauce soup with
fish ball, squid, shrimp, and suasage

NO.P08 THB.295

แกงอ่อมลิ้นวัวผักรวม
Thai curry soup with beef tounge
and mixed vegetable

NO.P09 THB.280

เกาเหลารวมต้มยำ (เพิ่มมาม่าและไข่ +35thb.)
mixed pork tom-yum soup
(add instant noodle and egg +35.thb)

NO.P07 THB.340

ต้มยำรวมมิตรน้ำข้น (เพิ่มมาม่าและไข่ +35thb.)
seafood  and pork tom-yum milked soup
(add instant noodle and egg +35.thb)

NO.P04 THB.220

แกงเห็ดใบย่านางยอดมะพร้าว
mushroom soup with coconut shoots and herb

NO.P02 THB.260

แกงเลียงหัวปลีกระดูกหมู
pork ribs and banana blossom
mixed vegetable spicy soup

NO.P06 THB.260

แกงอ่อมหมูผักรวม
Thai curry soup with pork and mixed vegetable
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เมนูต้มยำ แกง
tom-yum and soup menu

NO.P01 - ต้มยำปลากระป๋อง

NO.Q02 THB.25

ข้าวเหนียว
sticky rice

NO.Q01 THB.85

ข้าวเหนียวทอด ไข่เค็ม 
fried sticky rice with salted egg

NO.Q03 THB.65

ข้าวเกรียบงา
sesame crackers

NO.Q05 THB.65

กากหมู
pork crackling

NO.Q07 THB.25

ข้าวสวย
cooked rice

NO.Q04 THB.35

ข้าวเหนียวดำ
sticky cereal rice

NO.Q06 THB.55

เส้นเล็กลวก
cooked lite noodle

NO.Q08 THB.55

เส้นหมี่ลวก
cooked slim noodle

NO.Q09 THB.55

มาม่าลวก
cooked instant noodle

NO.Q10 THB.25

ขนมจีน
khanom jeen
(fermented rice noodle)

เมนูเครื่องเคียง
side dish menu
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NO.Q01 - ข้าวเหนียวทอด ไข่เค็ม

NO.Q08 - เส้นหมี่ลวก


