Dim Sum Selection
1. 豬肉燒賣

Per Portion
120

Steamed minced pork dumplings “Siu Mai“ topped with shrimp roe and XO sauce

ขนมจีบหมูสามสหาย โรยหน้าไข่กงุ้ และซอสเอ็กซ์โอ
2. 鮮帶子燒賣

160

Steamed minced shrimp and scallop dumplings with Mayonnaise dressing

ขนมจีบกุง้ หอยเชลล์ ทานคู่กบั วาซาบิมายองเนส
3. 水晶鮮蝦餃

130

Steamed fresh shrimp dumplings “Ha-Gao”

ฮะเก๋ากุง้
4. 墨魚汁鮮蝦餃

130

Steamed shrimp dumpling with squid paste

ฮะเก๋าแป้งดีปลาหมึก
5. 梅子蒸排骨

100

Steamed pork ribs with plum sauce

ซีโ� ครงหมูนงึ� บ๊วย
6. 麻辣三文魚小籠包

120

Steamed Shanghai dumpling with salmon and minced pork in “Ma La “ sauce

เสี�ยวหลงเปา ซอสหม่าล่า
7. 上海小籠飽

110

Shanghainese steamed pork dumpling “Xiao Long Bao “

เสี�ยวหลงเปา
8. 鮮蝦蟹柳魚卷
Steamed garoupa rolls filled with prawn and crab stick in ginger and spring
onion soy sauce

เนือปลาม้
�
วนปูอดั และกุง้ นึง� วุน้ เส้นราดซอสซีอวิ � ขิงต้นหอม

Prices are subject to 10% service charge and 7% governmenttax.

130

Dim Sum Selection

Per Portion

9. 港式𧐢𧐢皇鳳爪

120

Steamed chicken feet with oyster sauce in Hong Kong style

ขาไก่ ตุ๋นซอสนํา� มันหอยสไตล์ฮ่องกง
10. 三文魚籽鳳眼餃

210

Steamed shrimp dumpling with salmon roe

ขนมจีบกุ้งไข่ปลาแซลมอน
11. 潮洲蒸粉果

120

Steamed pork and dried shrimp dumpling Chao Zhou “Fun Gao”

ฝั� นโก๋ นึ�งไส้หมูและกุ้งแห้ง
12. 水晶野菌黑松露餃

130

Steamed vegetable and wild mushroom dumplings with black truffle sauce

เกี� ยวเห็ดเจซอสทรัฟเฟิ ล
13. 蜜汁叉燒飽

110

Steamed BBQ pork buns

ซาลาเปาหมูแดง
14. 黃金流沙包

110

Steamed custard black lava buns

ซาลาเปาลาวาไส้คัสตาร์ด
15. 冬菰素菌飽

120

Steamed mixed mushroom bun

ซาลาเปาเห็ดรวม
16. 鮮蝦腸粉
Steamed rice flour rolls filled with shrimp

ก๋ วยเตี�ยวหลอดกุ้ง

Prices are subject to 10% service charge and 7% governmenttax.

130

Dim Sum Selection
Per Portion
17. 香茜叉燒腸粉

120

Steamed rice rolls filled with BBQ pork

ก๋วยเตี�ยวหลอดหมูแดง
18. 春風得意腸

130

Steamed rice flour rolls filled with crispy spring roll

ก๋วยเตี�ยวหลอดแป้งกรอบ
19. 紅油三文魚

150

Deep fried salmon with chili curry paste

ปลาแซลมอนทอดซอสพริกแกง
20. 家鄉咸水角

120

Deep fried Pork and dried shrimp dumpling “Ham Sui Gok “

ห่าม สุย ก๊อก ทอด (ไส้หมูและกุง้ แห้ง)
21. 煎臘味蘿蔔糕

100

Pan fried turnip cake with Chinese sausage and dried shrimp

ขนมผักกาดใส่กงุ้ แห้งและกุนเชียง
22. XO醬炒蘿蔔糕

128

Sautéed turnip cake with XO sauce

ขนมผักกาดผัดซอส XO
23. 煎韭菜餃

120

Pan fried chive dumplings with shrimps

ขนมกุย้ ช่ายกุง้ เจีย� น
24. 蜂巢炸芋角
Crispy taro with minced pork, chicken and cheddar cheese

เผือกทอดไส้หมูสบั และไก่ สอดไส้ชสี

Prices are subject to 10% service charge and 7% governmenttax.

120

Dim Sum Selection
Per Portion
25. 天鵝酥

120

Deep fried duck pie with mushroom

พายเป็ดเห็ดหอม
26. 牛油果鲜蝦春卷

120

Deep fried shrimp spring rolls with avocado

ปอเปีย� ะกุง้ อโวคาโด้
27. 炸鮮蝦腐皮卷

120

Pan fried homemade bean card skin rolls with shrimp filling

ฟองเต้าหูท้ อดไส้กงุ้
28. 香脆紫菜素春卷

110

Deep fried crispy spring roll with assorted vegetable

ปอเปีย� ะเจ
29. 紅油抄手

120

Shanghainese pork wonton with spicy sauce

เกีย� วเซีย� งไฮ้ซอสพริก
30. 地道澳門葡撻

120

Baked Portuguese milk egg tart

ทาร์ตไข่นมสด สไตล์โปรตุเกส
31. 瑤柱咸蛋雞肉飽

120

Steamed chicken bun with conpoy and salty egg

ซาลาเปาไก่กงั ป๋ วยนึง� ไข่เค็ม
32. 泰式咖哩釀蟹拑
Steamed stuffed snow crab claw with curry paste red sauce

ก้ามปูยดั ไส้กงุ้ นึง� ซอสพริกแกงแดง

Prices are subject to 10% service charge and 7% governmenttax.

150

