
The mystical Lanna Kingdom  
has a unique identity all of its own which is perfectly reflected in  

the innovative and enticing dishes offered at U Nimman Chiang Mai.
Ingredients are the key to our creations and the enchantingly 
intoxicating flavours they provide and are sourced from only  

the most reputable of suppliers including local Royal Project Farms  
created under the auspices of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
and sublime fare from Sloane’s range of premium artisanal produce.

We cordially invite you to enjoy a meal that is both magical and 
memorable from the very first bite to the last remaining morsel.

Bon appétit!

ล้านนา..ดินแดนที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมแห่งเมืองเชียงใหม่  

ซึ ่งนำามาสู่แรงบันดาลใจในการรังสรรค์อาหารจานพิเศษของ 

โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่......

วัตถุดิบคุณภาพเป็นหัวใจสำาคัญในการสร้างสรรค์จานอาหารและรสชาติอันกลมกล่อม 

ของ อีท แอท รินคำา โดยเราเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบจากผู้ผลิตและฟาร์มที่มีชื ่อเสียง  

รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  

และเนื้อหมูพรีเมียมคัดพิเศษจากฟาร์มสโลน ที่ซึ ่งเลี ้ยงด้วยอาหารสมุนไพรในฟาร์มเปิด

คุณจะได้อิ ่มอร่อยกับคำาแรกจนคำาสุดท้ายของอาหารที่ อีท แอท รินคำา



“Allow us to fulf i l l  your needs -  please let one of your hosts know  if you have any special dietar y requirements, food allergies or food intolerances.”
Prices are net and inclusive of 10% service charge and applicable government tax.

INTHANON SMOKED SALMON TROUT

HOT BASIL TUNA TARTAR

1. HOT BASIL TUNA TARTAR      300
served with avocado salsa and papadum chips 
ทูน่าทาร์ทาร์ใบกะเพรา เสิร์ฟคู่ซัลซาอะโวคาโด และมันฝรั่งทอด

3. PONT NEUF POTATOES  180
deep - fried large - cut potatoes  
served with Cajun - spiced aioli and sea salt 
มันฝรั่งชิ้นใหญ่ทอด เสิร์ฟกับซอสเคจันมายองเนส และเกลือทะเล

QUESADILLAS NAM PRIK ONG NORTHERN STYLE

2. QUESADILLAS NAM PRIK ONG  250 
NORTHERN STYLE 
Northern style nam prik ong served with Tortillas 
bread, avocado guacamole & sour cream 
เควสซาดิลญ่า พิซซ่าแม็กซิกัน เสิร์ฟกับน�้าพริกอ่อง 

4. INTHANON SMOKED SALMON TROUT 280
kaffir lime - infused smoked salman trout,  
frillice iceberg, capers and spicy dressing  
served with Thai rice crackers 
ปลาแซลมอนเทราต์สดจากยอดดอยอินทนนท์ รมควันพร้อมมะกรูด 

เคเปอร์ และโรยหน้าด้วยเครื่องเคียง ทานคู่กับข้าวตัง

APPETIZERS



“Allow us to fulf i l l  your needs -  please let one of your hosts know  if you have any special dietar y requirements, food allergies or food intolerances.”
Prices are net and inclusive of 10% service charge and applicable government tax.

7. CAESAR SALAD  250
Romaine lettuce, Parmesan cheese, pancetta, 
boiled quail eggs and croutons with traditional 
dressing  
สลัดซีซ่าร์ 

+ add chicken or smoked salmon 350
เลือกทานคู่กับเนื้อไก่ หรือปลาแซลมอนรมควัน 

8. TUNA SALAD         230 
seared rare tuna, garden greens, asparagus, 
red capsicum and cucumber with sesame - 
soya dressing 
สลัดทูน่า เนื้อทูน่า ผักสลัด หน่อไม้ฝรั่ง พริกหวาน และแตงกวา

ราดน�้าสลัดงาHUAY KAEW MIXED GREEN SALAD

5. HUAY KAEW MIXED GREEN SALAD 350 

Mixed green salad, olive oil Northern herb dressing, 
crab meat croquette with mango salsa and basil mayo
ห้วยแก้วสลัดผักรวม ราดน�้ามันมะกอกสมุนไพรภาคเหนือ กับเนื้อปูทอด  

มะม่วงซัลซ่า และซอสโหระพามาโย 9. CREAM OF MUSHROOM  240 
local mushrooms infused with espresso coffee  
and truffle cream cheese
ซุปครีมเห็ด สูตรพิเศษที่น�าเห็ดแช่เอสเปรสโซ่ ก่อนน�ามาปรุงกับ

ชีสครีมทรัฟเฟิล

SALADS

SOUPS

CHEF’S SALAD 

6. CHEF’S SALAD         250
baby cos, Vietnamese sausage, cheese, cherry tomatoes, 
capsicum, olives, cucumber, boiled egg and croutons 
served with creamy herb dressing 
เชฟสลัด ผักเบบี้คอส หมูยอ ชีส มะเขือเทศเชอร์ร่ี พริกหวาน มะกอก 

แตงกวา ไข่ต้ม และขนมปังกรอบ ราดน�้าสลัดครีมสมุนไพร

10. NORTHERN - STYLE MINESTRONE  240 
grilled spicy northern style - sausage, carrots, 
celery, tomatoes, onion pork crackers  
and fresh whipped cream
ซุปผักมิเนสโตรเน่ สไตล์ภาคเหนือ ใส่ไส้อั่วย่าง แครอท เซเลอรี่ มะเขือเทศ 

แคปหมู และวิปครีมสด

NORTHERN - STYLE MINESTRONE



“Allow us to fulf i l l  your needs -  please let one of your hosts know  if you have any special dietar y requirements, food allergies or food intolerances.”
Prices are net and inclusive of 10% service charge and applicable government tax.

SANDWICHES & BURGERS

RINCOME BEEF BURGER

GRILLED HAM & CHEESE

11. RINCOME BEEF BURGER  390
grilled 150 gr beef burger with spicy mayo, tomatoes, 
caramelized onions, aged cheese, pancetta  
and a fried egg on a sesame bun 
เบอร์เกอร์เนื้อวัวสไตล์รินค�า เนื้อวัวย่าง 150 กรัม กับซอสมาโยรสเผ็ด

มะเขือเทศ หอมใหญ่ผัด ชีส แพนเช็ตต้า และไข่ดาว บนขนมปังงา

14. GRILLED HAM & CHEESE  250
served between slices of toasted white bread 
แซนวิชแฮมย่างและชีส

SLOANE’S PULLED PORK BURGER 

15. SLOANE’S PULLED PORK BURGER  380
sixteen - hour pulled pork, dill pickles, caramelized 
onions, BBQ sauce and Cheddar cheese on a 
burger bun 
เบอร์เกอร์เนื้อหมูสโลนส์ เนื้อหมูฉีกและเคี่ยว 16 ชั่วโมง  

เสิร์ฟพร้อมแตงกวาดอง หอมใหญ่ผัด ซอสบาร์บีคิว ชีสเชดดาร์ 

บนขนมปังเบอร์เกอร์

All sandwiches and burgers are served with shoestring French fries or a side of Asian coleslaw
  แซนวิชและเบอร์เกอร์ทุกเมนู เสิร์ฟพร้อมเฟร์นฟรายด์ หรือโคลสลอว์สไตล์เอเชีย

12. DOI ANGKHANG SMOKED 300 
CHICKEN CLUB SANDWICH    
with pancetta, lettuce, tomatoes, aged cheese 
and a fried egg 
คลับแซนวิชไก่อบดอยอ่างขาง กับแพนเซ็ตต้า ผักกาดแก้ว มะเขือเทศ 

ชีส และไข่ดาว

13. DOI KHAM GRILLED  300 
VEGAN SANDWICH 
grilled Royal Project vegetable antipasto 
with cilantro pesto, Jack cheese 
and microgreens on ciabatta bread 
แซนวิชมังสวิรัติผักดอยค�าย่าง ผักจากโครงการหลวงย่าง  

เสิร์ฟพร้อมกับซอสเพรสโต แจ็คชีส และผักไมโครกรีน 

บนขนมปังเชียบัตต้า



“Allow us to fulf i l l  your needs -  please let one of your hosts know  if you have any special dietar y requirements, food allergies or food intolerances.”
Prices are net and inclusive of 10% service charge and applicable government tax.

MAIN DISHES

23. WAGYU STEAK    950
grilled 200 gr Wagyu strip loin with
sautéed wild mushrooms, garlic mashed 
potatoes and red wine jus 
สเต็กเน้ือวัววากิวย่าง 200 กรัม เสิร์ฟพร้อมกับเห็ด 

มันบดผสมกระเทียม ราดซอสไวน์แดง

CAJUN SALMON 

20. CAJUN SALMON 340
salmon fillet with pineapple salsa, asparagus 
and whipped potatoes 
แซลมอนเคจัน เนื้อปลาแซลมอนคลุกเคร่ืองเทศเคจันทอด  

กับซัลซ่าสัปปะรด หน่อไม้ฝรั่ง และมันฝรั่งบด

GRILLED CHICKEN BREAST

17. GRILLED CHICKEN BREAST 300
served with Sweet Japanese mashed potatoes 
and longan honey sauce 
อกไก่ย่างเสิร์ฟพร้อมกับมันเทศหวานญี่ปุ ่นบด และซอสนำ้าผึ้งลำาไย

SLOANE’S PORK CHOP 

22. SLOANE’S PORK CHOP   550
Thai - style grilled marinated pork chop with braised 
purple cabbage, potatoes and pork jus 
สโลนส์พอร์คช้อป สเต็กหมูสันจากสโลนส์หมักและย่างแบบไทย  

เสิร์ฟพร้อมกับผักกะหล�่าม่วงเคี่ยวหวาน มันฝรั่ง

SALMON RAVIOLI 

21. SALMON RAVIOLI   380
Homemade salmon ravioli and lemongrass,  
Northern herbs sauce and seasonal vegetables
ราวีโอลี่ปลาแซลมอนโฮมเมด กับตะไคร้ซอสสมุนไพรภาคเหนือ 

และผักตามฤดูกาล

ANDAMAN BABY SEA BASS

18. ANDAMAN BABY SEA BASS  320
Grilled Andaman baby sea bass served with Okra 
from Royal Project, black olive and tomatoes basil 
sauce topped with tomatoes salsa
ปลากระพงย่าง กับกระเจี๊ยบจากโครงการหลวง มะกอกด�าและซอสมะเขือเทศ 

โหระพากับซัลซ่ามะเขือเทศ

19. SMOKED BRESSE CHICKEN FUSILLI 320
Doi Angkhang smoked chicken with baby carrots 
in a rosemary - lemon balm cream sauce 
พาสต้าฟูซิลลีผัดไก่เบรสเลี้ยงในฟาร์มเปิดจากดอยอ่างขางรมควัน 

กับเบบี้แครอท ราดครีมซอสเลม่อนปาล์มโรสแมรี่ (สะระแหน่ และโรสแมรี่)

SMOKED BRESSE CHICKEN FUSILLI

16. DOI KHAM VEGETARIAN  280
SPAGHETTI
grilled mixed vegetables in tomato sauce 
สปาเก็ตต้ีมังสวิรัติดอยค�า ผักรวมย่าง ราดซอสมะเขือเทศ



“Allow us to fulf i l l  your needs -  please let one of your hosts know  if you have any special dietar y requirements, food allergies or food intolerances.”
Prices are net and inclusive of 10% service charge and applicable government tax.

LOCAL FAVOURITES
(11.00 a.m. – 11.00 p.m.)

APPETIZERS

SOUPS

KAN TOKE HORS D’OEUVRES 

24. KAN TOKE HORS D’OEUVRES  450
northern - style welcome set (for 2) with sticky rice 
in banana leaves, Lanna sausage, Vietnamese pork 
sausage, nam prik ong, nam prik num and boiled 
egg with steamed Royal Project vegetables and 
crispy pork skin  
ชุดขันโตก ส�าหรับ 2 ท่าน กับข้าวเหนียว ไส้อั่ว หมูยอ น�้าพริกอ่อง  

น�้าพริกหนุ่ม ไข่ต้ม และผักโครงการหลวงต้ม และแคปหมู

YUM PLA MUEK TOD 

25. YUM PLA MUEK TOD        210
deep - fried squid salad with spicy herb dressing 
ย�าปลาหมึกทอด

26. SATAY GAI  190
marinated tender chicken satay with peanut sauce 
สะเต๊ะไก่

27. TOD MAN PLA  190 
deep - fried fish cakes with cucumber relish
ทอดมันปลา

29. TOM YUM GOONG        250
spicy and sour clear prawn soup with lemongrass, 
galangal and kaffir lime leaves 
ต้มย�ากุ ้ง

30. TOM KHA PLA SALID      230
Fried gourami fish in sour coconut soup  
with Thai herbs and butterfly pea 
ต้มข่าปลาสลิดทอด กับดอกอัญชัน

TOM YUM GOONG

TOM KHA PLA SALID

31. TOM KHA GAI         220 
smoked chicken and galangal soup with coconut milk 
ต้มข่าไก่รมควัน

28. POH PIA PAK  150 
deep - fried vegetable spring rolls 
ปอเปี ๊ยะผัก



“Allow us to fulf i l l  your needs -  please let one of your hosts know  if you have any special dietar y requirements, food allergies or food intolerances.”
Prices are net and inclusive of 10% service charge and applicable government tax.

33. LARB TALAY 220 
spicy mixed seafood salad with ground roasted rice,  
Thai herbs, and chili f lakes 
ลาบทะเล

YUM SOM - O

TENDERLION OF BEEF TATAKI STYLE

KAO PAD POO WITH NAM PRIK

KAO PAD SAB - PA - ROD GOONG

32. YUM SOM - O         220 
pomelo salad with Thai herbs, shallots, tamarind 
sauce, fresh coriander leaves and coconut flakes 
topped with fresh prawns 
ย�าส้มโอ

35. TENDERLION OF BEEF TATAKI STYLE  260 
Tenderloin of beef Tataki style served with  
mini organic salad, crispy garlic, ponzu dressing  
and passion fruit from Royal Project sauce
ทาทากิเนื้อ เสิร์ฟกับผักสลัด ราดซอสปงซึ เสาวรสจากโครงการหลวง

36. KAO PAD POO WITH NAM PRIK   240
fried rice with crab meat and chili paste  
served with crispy pork skin
ข้าวผัดปูกับน�้าพริก เสิร์ฟพร้อมกับแคปหมู

38. KAO PAD SAB - PA - ROD GOONG  320
pineapple fried rice infused yellow curry with prawns
ข้าวผัดสับปะรดกุ้ง

SALADS

WOK - FRIED RICE

37. KAO RAD KAPROA MOO KAI DOW  250
fried rice with spicy minced pork and hot basil 
served with a fried egg 
ข้าวราดกะเพราหมูสับไข่ดาว

34. SOM TAM POO NIM 220 
spicy papaya salad, peanuts, tomatoes, long beans 
and lime juice with soft - shelled crab tempura
ส้มต�าปูนิ่ม

U NIMMAN FRIED RICE

39. U NIMMAN FRIED RICE  320
fried rice with nam prik num, Lanna sausage,  
crispy pork skin, served with a fried egg
ข้าวผัดยูนิมมาน



“Allow us to fulf i l l  your needs -  please let one of your hosts know  if you have any special dietar y requirements, food allergies or food intolerances.”
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WOK - FRIED NOODLES THAI - STYLE PASTA DISHES

PAD THAI GOONG

GAENG PHED SMOKED DUCK BREAST

42. PAD THAI GOONG  220
stir - fried rice noodles with tamarind sauce, 
peanuts, bean sprouts, dried shrimps 
and fresh prawns 
ผัดไทยกุ้งสด 

48. GAENG PHED SMOKED DUCK BREAST 340
smoked duck breast in Thai red curry  
with Chiang Mai lychee, pineapple and grapes
แกงเผ็ดเป็ดรมควัน

43. RAD NA MOO  RUE GAI  230
Thai - style stir - fried flat noodles with pork 
or chicken, kale, light soy sauce and gravy 
ราดหน้าหมูหรือไก่

44. PAD SE - EIW MOO  RUE GAI  230
Thai - style stir - fried flat noodles with pork 
or chicken, egg and dark soy sauce 
ผัดซีอ๊ิวหมูหรือไก่

45. HOT BASIL SPAGHETTI  250
spaghetti with minced prawns and spicy fresh 
hot basil sauce 
สปาเก็ตตี้ผัดกะเพรากุ ้งสับ

46. GREEN CURRY FUSILLI 250
fusilli in Thai - style green curry sauce 
with Royal Project smoked salmon trout
พาสต้าฟูชิลลีผัดซอสครีมรสแกงเขียวหวานกับปลาแซลมอนเทราต์รมควัน

จากโครงการหลวง

GREEN CURRY FUSILLI

CURRIES

GAENG HANG LAE KA KAE

47. GAENG HANG LAE KA KAE 350
slow - cooked lamb shank with northern - style curry
แกงฮังเลขาแกะตุ ๋น

BOILED RICE

40. KAO TOM MOO  190 
boiled rice with minced pork and shiitake 
mushrooms
ข้าวต้มหมู กับเห็ดชิตาเกะ

41. KAO TOM TA LAY 220 
boiled rice with shrimps and squid  
served with onsen egg
ข้าวต้มทะเล
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U NIMMAN KAO SOI

KAO SOI NEUA EAT@RINCOME

DOI ANGKHANG BABY CARROTS

52 U NIMMAN KAO SOI 300
Northern style curry noodle served with  
grilled Tasmanian salmon 
ข้าวซอยยูนิมมาน เสิร์ฟกับปลาแซลมอนย่าง

54. DOI ANGKHANG BABY CARROTS  120
blanched and tossed in Chiang Mai wild honey
เบบี้แครอทโครงการหลวงดอยอ่างขาง ลวกในน�้าผึ้งป่าเชียงใหม่

53. KAO SOI NEUA EAT@RINCOME  300
Northern style curry noodle served with 
slow-cooked beef shank
ข้าวซอยเนื้ออีทแอทรินค�า

VEGETABLE SIDE DISHES

55. MAE RIM BROCCOLINI 150
sautéed with olive oil and cashew nuts
บร็อคโคลินีโครงการหลวงแม่ริม ผัดน�้ามันมะกอกและเม็ดมะม่วงหิมพานต์

56. DOI KHAM CHAYOTE SHOOTS 150
sautéed with sliced garlic, dried chili 
and oyster sauce 
ยอดฟักแม้วโครงการหลวงดอยค�า ผัดน�้ามันหอยกับกระเทียมและพริกแห้ง

All vegetables are sourced from The Royal Project Farms

50. MASSAMAN NUE GAM WAO  280
braised beef cheek in massaman curry with roasted 
potatoes and shallot confit 
มัสมั่นเนื้อแก้มวัว

51. GAENG KIEW WAN GAI 250
broiled marinated chicken thighs in green curry 
with apple eggplant
แกงเขียวหวานไก่

49. PHANAENG MOO  300
Sloane’s sixteen - hour pulled pork in Phanaeng curry 
served with pork crackers 
พะแนงหมูสโลนส์ (อบ 16 ชม.)

PHANAENG MOO



“Allow us to fulf i l l  your needs -  please let one of your hosts know  if you have any special dietar y requirements, food allergies or food intolerances.”
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DESSERTS

63. ICE CREAM 130
choose from Strawberry, Mango, Passion Fruit, 
Vanilla, White Chocolate or Strawberry Sorbet 
by the scoop
ไอศครีม รสสตอเบอร์รี่ มะม่วง เสาวรส วนิลา ไวท์ช็อกโกแลต 

หรือ สตอเบอร์รี่เชอร์เบท

MANGO STICKY RICE

PANNA COTTA LEMONGRASS

BAKED APPLE COBBLER

THAI PANDAN MILK CUSTARD

57. THAI PANDAN MILK CUSTARD 200
Thai pandan milk custard served with fresh fruit salad 
in a young coconut
เต้าฮวยฟรุ้ตสลัด ในลูกมะพร้าว

61. MANGO STICKY RICE  150
served with coconut coulis and toasted sesame
ข้าวเหนียวมะม่วง

58. PANNA COTTA LEMONGRASS 180
Panna cotta lemongrass flavor served with butterfly 
pea sauce
พานาคอตต้าตะไคร้ กับซอสอัญชัน

THAI TEA TIRAMISU

59. THAI TEA TIRAMISU 150
Thai tea tiramisu with Khanom Kleeb Lum Duen
ทีรามิสุชาไทย กับขนมกลีบล�าดวน

62. BAKED APPLE COBBLER 150
served with vanilla dream ice cream
แอปเปิ ้ลคอบเบลอร์ เสิร์ฟกับไอศกรีมรสวนิลาดรีม

60. SEASONAL FRUIT PLATTER 120
our daily selection
ผลไม้รวมตามฤดูกาล


