
 厨师特别介绍 
Chef's Recommend 

เมนเูชฟแนะน ำ 
 
   S   M   L 

凉拌海蜇 300 600 900 

Spicy jellyfish salad  

ย ำแมงกะพรุน 

 

太白醉翁鸡 250 400 600 

Drunken chicken 

ไก่แช่เหล้ำ 

 

椒盐银鱼 250 500 750 

Deep-fried silver fish 

ปลำเงินทอดกรอบ 

 

香港春卷 300 600 900 

Deep fried spring roll Hong Kong style 

ปอเปี๊ยะสำยไหม 

 

百花炸蟹爪 400 800 1200 

Deep fried crab leg stuffed with shrimp 

กรรเชียงปูยัดไส้กุ้งทอด 

 

生炒桂花鱼肚 300 600 900 

Stir fried fish maw with scrambled eggs, bean sprouts and crab meat 

กระเพำะปลำผัดแห้ง 
 

龙须虾丸 300 600 900 

Deep fried golden shrimp ball 

ลูกช้ินกุ้งทอด 

 

沙律纸包虾 250 400 600 

Deep fried shrimp spring roll 

ปอเปี๊ยะสลัดกุ้งทอด 

 

鲜果大虾沙律 350 600 900 

Prawn salad with fresh fruit 

สลัดกุ้งผลไม ้

 

沙律脆皮虾 500 1000 1500 

Deep fried shrimp with cream salad 

กุ้งทอดครีมสลัด 

 
 
 

All prices are subjected to 10% service charge and VAT. 



腰果炒鸡丁 
HOT HORS D'OEUVRES BARBECUE AND POULTRY 

ออเดฟิรอ้น, บำรบ์คีวิ, ของยำ่ง และสตัวป์กี 

 

    S   M   L 

烧鸭  250 500 750 

Crispy Emporia roast duck 

เป็ดย่ำงหนังกรอบ 

 

蜜汁叉烧  250 500 750  

Roast pork with honey    

หมูแดงอบน้ ำผึ้ง 
 

烧味拼盘  650 1300 

Three kinds of mixed barbeque 

ออเดิร์ฟบำร์บีคิวรวมมิตร 

 

四拼盤          650        1300 
Four kinds of hot hors d'oeuvres 

ออเดิร์ฟร้อน4 ชนิด 

 

冷热拼盘     650 1300 

Four kinds of cold hors d'oeuvres 

ออร์เดิร์ฟเย็นรวมมิตร 

 

北京烤 鸭                  1,000 PER WHOLE 

Emporia tradition Peking duck 

เป็ดปักกิ่ง 
  

鸿运乳猪                  2,000 PER WHOLE 

Whole roast suckling pig (advance order) 

หมูหัน 

 

陈皮西柠鸡  350 500 

Chicken with orange sauce 

ไก่ทอดซอสส้ม 

 

脆皮炸子鸡  350 600 

Crispy chicken 

ไก่ทอดกรอบ 

 

烧烤热荤类  250 500 700 

Stir fried chicken with cashew nuts and dried chili 

ไก่ผัดเม็ดมะม่วงพริกแห้ง 
 
 
 

All prices are subjected to 10% service charge and VAT. 



汤羮类 
SOUP 

ซปุ 

 
  Per Person  

蟹肉粟米羮  150 
Sweet-corn soup with crab meat 

ซุปข้ำวโพดเนื้อป ู
 

八珍酸辣汤  150 
Hot and sour soup 

ซุปเสฉวน 
 

蟹肉鱼肚羮  150 
Fish maw soup with crab meat 

ซุปกระเพำะปลำเน้ือป ู
 

海鲜豆腐羮  180 
Bean curd soup with seafood 

ซุปเต้ำหู้ทะเล 
 

竹笙冬菇汤  200 
Double steamed bamboo pith soup with black mushroom 

ซุปเยื่อไผ่เห็ดหอมน้ ำใส 
 

虾馄饨汤  250 
Shrimp wonton soup 

ซุปเกี๊ยวน้ ำกุ้ง 
 

豆腐海鲜汤  450 
Braised seafood in clay pot 

ซุปซีฟู้ดน้ ำข้นหม้อดิน 
 

山药黑鸡汤  450 
Braised black chicken with minced chicken 

ซุปไก่ด ำหอยสังข์ยำจีน 
 

鱼翅汤  550 
Braised shark fin soup in clay pot 

ซุปจ้ำวสมุทรหม้อดิน 
 

花胶冬菇汤  750 
Braised fresh fish maw with black mushroom                         

ซุปกระเพำะปลำสดเห็ดหอม 
 

鸡茸燕窝羹  850 
Bird's nest soup with minced chicken 

ซุปรังนกไก่หยง 

All prices are subjected to 10% service charge and VAT. 



海鲜鱼类 
SEAFOOD 

อำหำรทะเล 
 

    S    M    L 

油泡虾球  500 1,000 1,500 

Stir fried crystal prawn 

กุ้งกระจก 
 

酸辣虾球  500 1,000 1,500 

Stir fried crystal prawn with Sichuan sauce 

กุ้งกระจกผดัเสฉวน 
 

咕嚕虾球  500 1,000 1,500 

Stir fried crystal prawn with sweet & sour 

กุ้งกระจกผดัเปรี้ยวหวำน 
 

椒盐软壳蟹  250 500 750 

Stir fried soft shell crab with chili & salt 

ปูนิ่มผัดพริกเกลือ 
 

咖喱软壳蟹  250 500 750 

Sautéed soft shell crab with curry 

ปูนิ่มผัดผงกระหรี่ 
 

黃金酥魷魚配辣椒和盐 250 500 750 

Deep fried squid with chili and salt 

ปลำหมึกทอดพริกเกลือ 
 

XO酱蒸带子  650 1,300 1,900 

Steamed scallop with X.O. sauce 

หอยเชลล์นึ่งซอส X.O. 
 

椒盐带子  650 1,300 1,900 

Stir fried scallop with chili and salt 

หอยเชลล์ผัดพริกเกลือ 
 

金沙汁炒带子  650 1,300 1,900 

Stir fried scallop with broccoli and salted egg 

หอยเชลล์ผัดบล็อกโคลี่ไข่เค็ม 
 

白灼螺片  600 1,200 1,800 

Sea conch poached 

หอยสังข์แป๊ะซะ 
 

   
 

  
 

 

All prices are subjected to 10% service charge and VAT. 



海鲜鱼类 
SEAFOOD 

อำหำรทะเล 
 

   S   M   L 

四川麻辣石斑球 400 600 900 

Stir fried garoupa fillet with Sichuan sauce 

เน้ือปลำเก๋ำผดัพริกเสฉวน 
 

酸辣石斑球 400 600 900 

Stir fried garoupa fillet with sweet & sour sauce 

เน้ือปลำเก๋ำเปรีย้วหวำน 
 

斑腩煲 450 900 1,300 

Baked garoupa fillet in casserole 

เน้ือปลำเก๋ำหม้อดิน 
 

铁板香煎雪鱼               1,200 PER PORTION 

Pan fried snow fish with soya sauce 

ปลำหิมะเจี้ยนซีอิ๊วกะทะรอ้น 
 

清蒸雪鱼               1,200 PER PORTION 

Steamed snow fish with soya sauce  

ปลำหิมะนึ่งซีอิ๊ว 
 

鱼露汁炸盲曹  MARKET PRICE 

Deep fried snapper with fish sauce          THB 100 per 100 grams 

ปลำกะพงทอดน้ ำปลำ 
 

石斑鱼 炸或蒸  MARKET PRICE 

Garoupa fish cooked any style (choice of fresh fish subject to market availability) 

ปลำเก๋ำ นึ่ง, ทอด, รำดซีอิว๊ 
 

筍壳鱼 炸或蒸  MARKET PRICE 

Marble fish cooked any style (choice of fresh fish subject to market availability) 

ปลำบู่ นึ่ง, ทอด, รำดซีอิ๊ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All prices are subjected to 10% service charge and VAT. 



鲍鱼类 
ABALONE 

เปำ๋ฮือ้ 
 

    S   M    L 

凉拌鲍鱼  2,000 4,000 

Abalone salad  (Half)       (Whole) 

ย ำเป๋ำฮ้ือ 
 

蚝汁煎鲍角  2,000 4,000 

Abalone braised with oyster sauce (Half)       (Whole) 

เป๋ำฮ้ือกั๊กเจี๋ยนน้ ำมันหอย 
 

鲍鱼海参冬菇煲  2,500 5,000 7,500 

Abalone, sea cucumber and black mushroom casserole 

เป๋ำฮ้ือปลิงทะเลเห็ดหอมหม้อดิน 
 

花胶炆鲍鱼  2,500 5,000 7,500 

Abalone braised with fresh fish maw in brown sauce 

เป๋ำฮ้ือกระเพำะปลำน้ ำแดง 
 

红烧鲍片  1,800 3,600 5,400 

Abalone braised brown soup 

เป๋ำฮ้ือแผ่นน้ ำแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All prices are subjected to 10% service charge and VAT. 



豆腐 
BEAN CURD 

เตำ้หู ้
 

   S   M   L 

麻婆豆腐 200  400 600 

Braised tofu with mince pork Shanghai style 

เต้ำหู้หมูสับเซี่ยงไฮ้ 
 

咸鱼鸡粒豆腐煲 200  400 600 

Braised tofu with chicken salted fish in clay pot 

เต้ำหู้ไก่ปลำเค็มหม้อดิน 
 

红烧豆腐 200  400 600 

Deep fried tofu in brown sauce 

เต้ำหู้ทอดน้ ำแดง 
 

椒盐豆腐 200  400 600 

Deep fried tofu with salted 

เต้ำหู้ทอดเกลือ 
 

清蒸豆腐 200  400 600 

Steamed tofu with soya sauce 

เต้ำหู้นึ่งซีอิ๊ว 
 

百花蒸让豆腐 300  600 900 

Steamed tofu stuffing with prawns 

เต้ำหู้ยัดไส้กุ้งน่ึงซีอิ๊ว 
 

X.O.酱带子蒸豆 400  800 1,200 

Steamed tofu with seallop in x.o.sauce 

เต้ำหู้นึ่งหอยเชลล์ เอ็กซ์.โอ.ซอส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All prices are subjected to 10% service charge and VAT. 



猪牛类 
MEATS 

เนือ้และหม ู

 

    S   M   L 

凤梨咕噜肉  300 500 750 

Stir fried pork with sweet & sour sauce 

หมูเปรี้ยวหวำน 
 

梅菜扣肉  300 500 750 

Steamed streaky pork with dried vegetable 

หมูสำมช้ันน่ึงผักแห้ง (เคำหยก) 
 

酱烤骨  300 500 750 

Baked pork spare rib in casserole 

ซี่โครงหมูอบหม้อดิน 
 

京都焗肉排  300 500 750 

Braised pork spare rib with Chinese wine 

ซี่โครงหมูเหล้ำแดง 
 

中式煎牛柳  300 500 750 

Beef fillet "Cantonese" style 

เน้ือสันแบบกวำงตุ้ง 
 

蚬芥酱爆牛肉  300 500 750 

Sautéed beef with clam sauce 

เน้ือผัดซอสหอยลำย 
 

风味牛腩煲  300 500 750 

Stewed beef in casserole 

เน้ือตุ๋นหม้อดิน 
 

蚝油牛肉  300 500 750 

Stir fried beef with oyster sauce 

เน้ือผัดน้ ำมันหอย 
 

黑椒牛柳  300 500 750 

Stir fried beef with black pepper sauce 

เน้ือสันผดัพริกไทด ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

All prices are subjected to 10% service charge and VAT. 



蔬菜什类 
VEGETABLES AND SPECIALITY 

ผกัและอำหำรพเิศษ 

 

   S   M   L 

上汤鲜露筍 150 300 450 

Asparagus sauteed in rich bouillon 

หน่อไม้ฝรั่งผัดน้ ำซุปพิเศษ 
 

蚝油通菜 150 300 450 

Stir fried Chinese Morning Glory 

ผัดผักบุ้งไฟแดง 
 

芥兰 蚝油或蒜蓉炒 200 400 600 

Stir fried kai-lan with oyster sauce or garlic 

คะน้ำน้ ำมันหอย หรือ ผัดกระเทียม 
 

菠菜 蚝油或蒜蓉炒 200 400 600 

Stir fried poy-leng with oyster sauce or garlic 

ปวยเล้งน้ ำมันหอย หรือ ผดักระเทียม 
 

苋菜 蚝油或蒜蓉 200 400 600 

Stir fried spinach with oyster sauce or garlic 

ผักโขมน้ ำมันหอย หรือ ผดักระเทียม 
 

京扒四宝蔬 200 400 600 

Seasonal vegetables braised in brown sauce 

ผัดผักส่ีสหำยน้ ำแดง 
 

龙凤蛋苋菜煲 200 400 600 

Chinese spinach, pork, salted egg, and preserved egg in casserole 

ผักโขม, หมูแผ่น, ไข่เค็ม, ไข่เยี่ยวม้ำหม้อดิน 
 

鱼香茄子煲 200 400 600 

Baked eggplant with minced pork and salted fish casserole 

มะเขือยำวหม้อดิน 
 

罗汉上素 200 400 600 

Seasonal vegetables sautéed "Vegetarian style" 

ผัดผักเจอรหันต์ 
 

蚝油扒西生菜 300 600 900 

Stir fried lettuce with conpoy 

ผักกำดแก้วรำดกังป๋วย 

 
 
 
 

All prices are subjected to 10% service charge and VAT. 



饭面类 
RICE AND NOODLES 

ขำ้ว, กว๋ยเตีย๋ว, บะหมี ่
 

    S   M   L 

咸鱼鸡粒炒饭  200 400 600 

Fried rice with dried salted fish, chicken and kalian 

ข้ำวผัดคะน้ำไก่ปลำเค็ม 
 

杨州炒饭  200 400 600 

Fried rice "Yang Chow" style 

ข้ำวผัดหยำงโจว 
 

蟹肉虾仁炒饭  250 500 750 

Fried rice shrimp and crab meat 

ข้ำวผัดปูและกุ้ง 
 

海鲜一品炒饭  250 500 750 

Fried rice with conpoy seafood, and egg white 

ข้ำวผัดซีฟู้ดไข่ขำว 
 

福建炒饭  250 500 750 

Fried rice  "Hok kian" style 

ข้ำวผัดฮกเกี้ยน 
 

鲍鱼饭  300 600 900 

Fried rice topped with julian abalone 

ข้ำวรำดหน้ำเป๋ำฮ้ือ 
 

鸡丝炒面  200 400 600 

Fried egg noodle with shredded chicken 

โกยซีหมี ่
 

蟹肉火腿伊面  250 500 750 

Fried E-fu noodle with ham & crab meat 

อีหมี่ผัดแฮมเน้ือปู 
 

福建炒面  250 500 750 

Fried egg noodle "Foo-Kien" style 

บะหมี่ฮกเกี้ยน 
 

豉椒斑肉河  250 500 750 

Fried noodle topped with gravy and sea bass 

รำดหน้ำปลำเต้ำซี ่
 
 
 
 

All prices are subjected to 10% service charge and VAT. 



甜品类 
DESSERT 

  ของหวำนและผลไม ้

 
  Per Person 

蜜瓜西米露  100 

Chilled sago cream with cantaloupe 

สำคูแคนตำลูปเอ็มโพเรียสไตล์ 
 

麻蓉姜汁汤圆  100 

Sesame dumplings in ginger syrup 

บัวลอยน้ ำขิง 
 

莲子红豆沙  100 

Lotus seed in hot red bean paste 

ลูกบัวถั่วแดงบดร้อน 
 

杏汁白果  120 

Gingko nuts in almond cream 

แปะก๊วยอัลมอลด์ครีม 
 

椰汁燉燕窝  600 

Bird's nest double boiled with hot coconut milk 

รังนกกะทิร้อน 
 

冰糖白果燉燕窝  850 

Bird's nest double boiled with gingko nuts 

รังนกแปะก๊วยร้อน  

   S   M   L 

枣泥锅饼 300 400 600 

Chinese red dates pancake pan fried 

พุทรำจีนทอด 
 

合时生果拼 200 300 450 

Seasonal fresh fruit platter 

ผลไม้ตำมฤดูกำล 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

All prices are subjected to 10% service charge and VAT. 


