Thai food is internationally famous. Whether chilli-hot or
comparatively bland, harmony is the guiding principle behind each
dish. Thai cuisine is essentially a marriage of centuries-old eastern
and western influences harmoniously combined into something
uniquely Thai.
The characteristics of Thai food depend on who cooks it, for whom it
is cooked, for what occasion, and where it is cooked to suit all palates.
Originally, Thai cooking reflected the characteristics of a waterborne
lifestyle. Aquatic animals, plants and herbs were major ingredients.
Large chunks of meat were eschewed. Subsequent influences
introduced the use of sizeable chunks of meat to Thai cooking.
Thai shunned the use of large animals in big chunks. Big cuts of meat
were shredded and laced with herbs and spices. Traditional Thai
cooking methods were stewing and baking, or grilling. Chinese
influences saw the introduction of frying, stir-frying and deep-frying.
Culinary influences from the 17th century onwards included
Portuguese, Dutch, French and Japanese. Chillies were introduced to
Thai cooking during the late 1,600s by Portuguese missionaries who
had acquired a taste for them while serving in South America.

(V) Vegetarian (N) Nuts (

) Mild (

) medium spicy

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes.

اكتسب المطبخ التايلندي شهرته العالمية لما يتميز به من تناغم في النكهات ،فهو نتيجة تزاوج
الشرق مع الغرب على مدى قرون عديدة .وكل طبق تايلندي هو تجربة فريدة بعينها ،تعتمد
على الطباخ والمكان والمناسبة لترضي جميع األذواق.
وقد اعتمد المطبخ التايلندي في جذوره على المكونات المتوفرة في البيئة المحيطة والتي كانت
في معظمها تأتي من البحر ،مثل األسماك والحيوانات البحرية باإلضافة لألعشاب
والمزروعات .ثم بدأ تأثر المطبخ التايلندي بالثقافات األخرى فبات يضم قطعا ً كبيرة من اللحم
يقطع ويتبل باألعشاب والتوابل.
كما تطورت طرق الطهي من الطبخ والخبز أو الشواء لتضم القلي بأنواعه متأثرة بالمطبخ
الصيني ،باإلضافة إلى مطابخ البرتغال وهولندا وفرنسا واليابان بعد القرن السابع عشر حيث
جلب البرتغاليون معهم الفلفل الحار من أمريكا الجنوبية.

)
) حار قليلا (
(ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات (
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

Salad
YUM SOM O (N) 75
Pomelo | prawns |chicken | crispy shallots | sweet tamarind dressing
PLAH KHUNG YANG
88
Grilled tiger prawns | fresh herbs | chilli | lemon grass | lime dressing
YUM TAH-LAY
88
Spicy seafood | Thai herbs | spicy lime dressing
YUM NEUA YANG PRIK THAI ONN
75
Grilled Nebraska prime beef tenderloin | cucumber | green peppercorn | garlic dressing
SOM TAM POO NIM (N)
75
Spicy green papaya | dried shrimp | crispy soft shell crab
SOM TAM JAY (V) (N)
63
Spicy Thai green papaya salad | tomato | fresh lime
LARB PED YANG
88
Spicy roasted Duck with chilli powder dressing and mint leaves
LARB PLA MUOK YANG
75
Spicy grilled squid salad with chilli powder dressing

)
( ) حار قليلا
( (ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

السلطات
يوم سوم او (م) ٧٥
بوميلو | قريدس | دجاج | بصل أحمر مقلي | صوص التمر الهندي الحلو
٨٨
بال خونغ يان
قريدس النمر مشوي | أعشاب طازجة | فلفل حار | عشب الليمون | صوص الليمون األخضر
٨٨
يوم تاه الي
مأكوالت بحرية حارة | أعشاب تايلندية | صوص الليمون األخضر الحار
٧٥
يوم نيوا يانغ بريك تاي اون
لحم الخاصرة المشوي نبراسكا | خيار | حبات خضراء من الفلفل األسود | صوص الثوم
٧٥
سوم تام بو نيم (م)
بابايا خضراء حارة | جمبري مجفف | سلطعون مقرمش طري
٦٣
سوم تام جاي (ن) (م)
سلطة البابايا الخضراء التايلندية الحارة | الطماطم والليمون األخضر الطازج
٨٨
الرب بيد يانغ
بط حار مشوي مع تتبيلة مسحوق الفلفل الحار وأوراق النعناع
٧٥
الرب بال مووك يانغ
سلطة حبار مشوي حار مع تتبيلة مسحوق الفلفل الحار

)
) حار قليلا (
(ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات (
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

Appetizers
KHONG WANG RUAM (N)
176
Chef’s selection of appetizers for two
CHOR MUANG (N) 75
Butterfly pea flower shaped chicken dumplings
NEUA YANG BAI CHA POO
75
Grilled beef skewers | wild betel leaves | spicy garlic sauce
SATAY KAI (N) 75
Grilled marinated chicken satay | peanut dipping sauce
TOOD MAN POO KHA ONN
82
Pan-fried crab cake | chilli sauce | cucumber relish
PUHK RUAM MIT TODD GROB (V) (N) 63
Seasonal vegetable tempura | ginger sweet soy sauce
SATAY TAO-HU (V) (N) 63
Grilled marinated tofu skewer | peanut dipping sauce
POH PIA JAY (V) (N) 63
Fried vegetable spring rolls | ginger sweet and sour sauce
THOD MAN KHAO PHOD (V) 63
Deep fried sweet corn cake with sweet chilli sauce

)
( ) حار قليلا
( (ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
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المقبالت
١٧٦
خونغ وانغ روام (م)
اختيارات الشف من المقبالت لشخصين
تشور موانغ (م) ٧٥
برك/زالبية دجاج وبازالء الفراشة على شكل زهرة
٧٥
نيوا يانغ باي تشا بو
أسياخ من لحم البقر المشوي | أوراق التنبول البري | صوص الثوم الحار
ساتيه كاي (م) ٧٥
ساتيه الدجاج المشوي والمتبل | صوص الفستق
٨٢
تود مان بو خا اون
كعكة السلطعون المقلي | صوص الفلفل الحار | مخلل الخيار
بوك روام ميت تود غروب (ن) (م) ٦٣
تمبورا الخضار الموسمية | صوص الزنجبيل والصويا الحلو
ساتيه تاو-هو (ن) (م) ٦٣
سيخ من التوفو المتبل المشوي | صوص الفستق
بو بيا جاي (ن) (م) ٦٣
سبرنغ رول الخضار المقلية | صوص الزنجبيل الحلو والحامض
تود مان خاو فود (ن) ٦٣
كعكة الذرة الحلوة المقلية مع صوص الفلفل الحار الحلو

)
) حار قليلا (
(ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات (
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
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Soup
TOM YUM KUNG
75
Spicy prawns | galangal |kaffir lime leaves | lemon grass| straw mushroom | coriander
TOM KHA KAI
75
Chicken |coconut cream | galangal | lemon grass| mushroom | chilli oil
TOM KHA HED RAUM (V)
63
Coconut cream | galangal | lemongrass | mushroom | chilli oil
TOM JERD WOONSEN GAI SAB 63
Glass noodles | clear soup with vegetables | minced chicken

Curry
GAENG KIEW WAAN KAI
126
Chicken green curry | baby eggplant | Thai basil
GAENG PED YANG LYCHEE
126
Roasted marinated duck | red curry | lychee | sweet basil
GAENG MASSAMAN LAMB (N)
138
Slow cooked lamb shank | massaman curry sauce | sweet potatoes | shallots | cashew nut
GAENG KUA POO NIM BAI CHA- PLU
138
Crispy soft shell crabs| Gaeng kua curry | kaffir lime | wild betel leaves
GAENG KIEW WAAN TA-LAY
151
Spicy seafood | Thai green curry sauce | Thai basil
GAENG CHU-CHI KHUNG
151
Tiger prawns | chu-chi curry sauce | kaffir lime | sweet basil
GAENG KIEW TAO-HU PUHK RUAM
113
Tofu | seasonal vegetables | Thai green curry | Thai basil
GAENG MASSAMAN TAO-HU (V) (N)
113
Tofu | massaman curry sauce | sweet potatoes | shallots and cashew nut
GANG MASSAMAN GAI (N)
126
Chicken | Thai massaman curry | coconut milk | potato | peanut

)
( ) حار قليلا
( (ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
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الشوربات
٧٥
توم يوم كونغ
قريدس حار | غاالنغال | أوراق الليمون األخضر | عشبة الليمون | فطر القش | كزبرة
٧٥
توم خا كاي
دجاج | كريمة جوز الهند | غاالنغال | عشبة الليمون | فطر | زيت مع الفلفل الحار
٦٣
توم خا هد راوم (ن)
كريمة جوز الهند | غاالنغال | عشبة الليمون | فطر | زيت الفلفل الحار
توم جيرد وونسن جاي ساب ٦٣
نودلز شفافة | شوربة خضار صافية | دجاج مفروم

أطباق الكاري
١٢٦
غاينغ كيو وان كاي
دجاج بالكاري األخضر | باذنجان صغير | حبق تايلندي
١٢٦
ليتشي غاينغ بد يانغ
بط متبل ومشوي | كاري أحمر | ليتشي | حبق حلو
١٣٨
لحم ضأن غاينغ ماسامن (م)
ساق خروف مطهية ببطء | صوص كاري ماسامان | بطاطا حلوة | بصل أحمر | كاجو
١٣٨
غاينغ كوا بو نيم باي تشا-بلو
سلطعون مقرمش طري | كاري غاينغ كوا | ليمون أخضر | أوراق التنبول البري
١٥١
غاينغ كيو وان تا-الي
مأكوالت بحرية حارة | صوص الكاري األخضر التايلندي | حبق تايلندي
١٥١
غاينغ تشو-تشي خونغ
قريدس النمر | صوص كاري تشو-تشي | ليمون أخضر | حبق حلو
١١٣
غاينغ كيو تاو-هو بوك روام
توفو | خضار الموسم | كاري أخضر تايلندي | حبق تايلندي
١١٣
غاينغ ماسامان تاو-هو (ن) (م)
توفو | صوص كاري ماسامان | بطاطا حلوة | بصل أحمر وكاجو
١٢٦
غانغ ماسامان غاي (م)
دجاج | كاري ماسامان تايلندي | حليب جوز الهند | بطاطس | فول سوداني

)
) حار قليلا (
(ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات (
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
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Stir-fried
KAI PHAD MED MA MOUNG (N)
126
Stir-fried chicken | roasted chilli jam | spring onion | cashew nuts
KAI PHAD BAI KRA PRAO
126
Stir-fried spicy chicken | garlic | chilli | wild basil leaves
NEUA PHAD NAAM MAN HOI 138
Stir-fried Nebraska prime beef tenderloin | shitake mushroom | baby bok choy | oyster sauce
PHAD CHAA TAH-LAY
163
Stir-fried spicy seafood | green herbs paste | green peppercorns
HOI SHELL KUB KHUNG PHAD NAAM PRIK PAO
163
Stir-fried Andaman scallops | tiger prawn | roasted chillies | sweet basil
TAO-HU PHAD BAI KRA PRAO GROB (V) (N)
113
Stir-fried spicy tofu | garlic | chilli | soy sauce | crispy basil leaves
TAO-HU PHAD PRIK- KHING (V) (N) 113
Stir-fried spicy tofu | garlic | chilli | Thai celery | ginger | bean sauce | spring onion
PHAD PUHK RUAM MIT (V) 94
Stir-fried seasonal mixed vegetables | soy bean sauce
NUAE PHAD PRIK THAI DUM
Stir-fried beef | black pepper sauce

138

NUAE PHAD BAI KRA PAO
138
Stir-fried beef | Thai hot basil leaves | black soya sauce
GOONG PHAD PONG KRA REE
138
Stir-fried prawn | yellow curry powder | chilli paste oil | celery
HOI SHELL PHAD KHING ONN
138
Stir-fried scallops | ginger | soya beans

)
( ) حار قليلا
( (ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
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أطباق القلي في الووك
١٢٦
كاي باد مد ما مونغا (م)
دجاج مقلي في الووك | مربى الفلفل الحار المشوي | بصل أخضر | كاجو
١٢٦
كاي باد باي كرا براو
دجاج حار مقلي في الووك | ثوم | فلفل حار | أوراق الحبق البري
نيوا باد نام مان هوي ١٣٨
لحم الخاصرة نبراسكا مقلي | فطر شيتاكي | ملفوف بوك تشوي الصغير | صوص المحار
١٦٣
باد تشا تاه-الي
مأكوالت بحرية مقلية في الووك | كريم األعشاب الخضراء | حبات خضراء من الفلفل األسود
١٦٣
هوي شل كاب خونغ باد نام بريك باو
سلطعون أندامان المقلي في الووك | قريدس النمر | فلفل حار مشوي | حبق حلو
١١٣
تاو-هو باد باي كرا براو غروب (ن) (م)
توفو حار مقلي في الووك | ثوم | فلفل حار | صوص الصويا | أوراق الحبق
تاو-هو باد بريك خينغ (ن) (م) ١١٣
توفو حار مقلي في الووك | ثوم | فلفل حار | كرفس تايلندي | زنجبيل | صوص الفاصولياء | بصل أخضر
باد بوك روام مت (ن) ٩٤
تشكيلة من الخضار الموسمية مقلية في الووك | صوص الصويا
١٣٨
نوا باد بريك تاي دم
لحم بقري مقلي في الووك | صوص الفلفل األسود
١٣٨
نوا باد باي كرا باو
لحم بقري مقلي في الووك | أوراق الحبق الحار التايلندي | صوص الصويا السوداء
١٣٨
غونغ باد بونغ كرا ري
روبيان مقلي في الووك | مسحوق الكاري األصفر | معجون الزيت والفلفل الحار | كرفس
١٣٨
هوي شيل باد خينغ أون
محار مقلي في الووك | زنجبيل | فول الصويا

)
) حار قليلا (
(ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات (
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

Steamed and Grilled
GAI YANG KHON KAEN
126
Grilled Isaan marinated boneless chicken | roasted chilli sauce
PLA KRA PONG NUNG MA NAO
151
Steamed sea bass fillet | lemongrass | lime juice | chilli garlic dressing
KHUNG YANG KRATIAM PRIK THAI 151
Grilled tiger prawns | Bokchoy | Garrick pepper sauce | crispy shallots
PED YANG NAAM MA -KHAM 126
Roasted marinated duck | sweet tamarind sauce | vegetable tempura
PLA PAOW KEONG THED THAI 136
Grilled fish fillet | wrapped in banana leaves | Thai herb
PLA TOD KRA TIEM PRIK THAI 126
Deep fry crispy fish | garlic |black pepper | oyster sauce

)
( ) حار قليلا
( (ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

األطباق المشوية والمطهية على البخار
١٢٦
غاي يانغ خون كاين
دجاج ايسان متبل مشوي دون عظم | صوص الفلفل الحار المشوي
١٥١
بال كرا بونغ كونغ ما ناو
فيليه سمك القاروص البحري مطهي على البخار | أعشاب الليمون | عصير الليمون األخضر | صوص الثوم والفلفل
الحار
خونغ يانغ كراتيام بريك تاي ١٥١
قريدس النمر مشوي | بوك تشوي | صوص فلفل غاريك | بصل أحمر مقرمش
بد يانغ نام ما-خام ١٢٦
بط محمص ومتبل | صوص التمر الهندي الحلو | تامبورا الخضار
بال باو كيونغ تيد تاي ١٣٦
سمك فيليه مشوي | ملفوف في أوراق الموز | أعشاب تايلندية
بال تود كرا تيم بريك تاي ١٢٦
سمك مقلي مقرمش | ثوم | فلفل أسود | صوص المحار

)
) حار قليلا (
(ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات (
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

Rice and Noodles
PHAD THAI KHOONG SODD (N) 100
Stir-fried rice noodles | prawns | bean sprouts | tamarind sauce
KHAO PHAD SUPAROD (N) 100
Stir-fried rice | chicken | pineapple | cashew nut
KHAO PHAD KUNG 88
Stir-fried rice | shrimp | eggs | green onion | tomato | coriander
PHAD THAI JAY (V) (N) 75
Stir-fried noodles | vegetables | Phad Thai sauce
KHAO PHAD SUPAROD JAY (V) (N) 75
Stir-fried rice | pineapple | cashew nut
KHAO PHAD JAY (V) 63
Vegetables fried rice
KHAO SOAY (V) 25
Steamed Thai jasmine rice | organic brown rice
PHAD THAI WOON SEN GOONG (N) 75
Stir-fried glass noodles | sweet tamarind sauce | ground peanut
KHAO PHAD ROD FAI 75
Stir-fried rice | egg | tomato | vegetable l black soya
PHAD SEE IEW GAI 88
Stir-fried fat noodles | chicken | vegetable
PHAD KEE MAO SEN YAI TALAY
Stir-fried fat noodles | spicy chilli | seafood

100

)
( ) حار قليلا
( (ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

أطباق األرز والنودلز
باد تاي خونغ سود (م) ١٠٠
نوردلز األرز المقلي في الووك | قريدس | براعم الفاصولياء | صوص التمر الهندي
خاو باد سوبارود (م) ١٠٠
أرز مقلي في الووك | دجاج | أناناس | كاجو
خاو باد كونغ ٨٨
أرز مقلي في الووك | قريدس | بيض | بصل أخضر | طماطم | كزبرة
باد تاي جاي (ن) (م) ٧٥
نودلز األرز المقلي | خضار | صوص باد التايلندي
خاو باد سوبارود جاي (ن) (م) ٧٥
أرز مقلي في الووك | أناناس | كاجو
خاو باد جاي (ن) ٦٣
أرز الخضار المقلي
خاو سواي (ن) ٢٥
أرز الياسمين التايلندي المطهو على البخار | أرز بني عضوي
باد تاي وون سن غونغ (م) ٧٥
نودلز شفافة مقلية في الووك | صوص التمر الهندي الحلو | فول سوداني مطحون
خاو باد رود فاي ٧٥
أرز مقلي في الووك | بيض | طماطم | خضار | صويا سوداء
باد سي يو غاي ٨٨
نودلز سميكة مقلية في الووك | دجاج | خضار
١٠٠
باد كي ماو سن ياي تاالي
نودلز سميكة مقلية في الووك | توابل حارة | مأكوالت بحرية

)
) حار قليلا (
(ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات (
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

DESSERT
KHAO NIEW MA MOUNG (V) (N) 56
Chiang Rai coconut sticky rice pudding | sweet Thai mango
KA NOM MOR GAENG (V) (N) 56
Phetchaburi baked bean cake | palm sugar | coconut ice cream
PON LA MAI RUAM MIT (V) 56
Thai exotic fruits | mango sorbet
TUB TIM GROB (V) 56
Thai Red Rubies | water chestnut | jack fruit | crushed ice |
coconut sauce
KHA NOM KRO KHA THI (V) (N) 56
Glutinous rice flour | stuffed with sweet Arabic dates | coconut meat | coconut cream syrup
SELECTION OF ICE-CREAM and SORBET 25 per scoop
Thai coconut, vanilla, chocolate or strawberry ice-cream
Lemon, raspberry or mango sorbet

DIGESTIVE
Glenfiddich 15 Years
Glenfiddich 18 Years
Glenmorangie 18 Years
Hennessey Paradis
Remy Martin XO

50
82
169
132
113
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الحلويات
خاو نيو ما مونغ (ن) (م) ٥٦
حلوى بودينغ األرز تشيانغ راي | المانغو التايلندي الحلو
كا نوم مور غاينغ (ن) (م) ٥٦
كعكة الفاصولياء فيتشابوري | سكر النخيل | ايس كريم جوز الهند
بون ال ماي روام مت (ن) ٥٦
فاكهة تايلندية | سوربيه المانجو
تب تيم غروب (ن) ٥٦
حلوى الياقوت األحمر التايلندي | كستناء الماء | جاك فروت | ثلج مبروش | صوص جوز الهند
خا نوم كرو خا ثي (ن) (م) ٥٦
دقيق األرز الحلو | محشو بالتمر العربي الحلو | جوز هند | شراب كريمة جوز الهند
نكهات اآليس كريم والسوربيت المختارة  ٢٥لكل كرة
جوز الهند التايلندي ،فانيال ،شوكوال ،فراولة
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SET MENU
Pachaylen’s Khong Wang
SATAY KAI, SOM TAM THAI, TOOD MAN POO KHA ONN
Grilled marinated chicken with fresh turmeric and Thai herb on skewer with peanut dipping sauce
Spicy green papaya salad with lime chilli dressing
Pan-fried blue crab cake with aromatic young galangal and green curry with cucumber relish

Soup
TOM YUM KHUNG
Thailand’s most popular spicy and sour soup, black tiger prawns, lime juice and fresh herbs

Main Course
KAI PHAD KHING SODD
Spicy chicken, stir-fried mushroom with garlic chilli and fresh ginger
GHEANG KIEW WAAN NEUA
Beef tenderloin, baby aubergine, Thai green curry sauce and fresh basil
PLA NUNG SEE -EW
Steamed fish fillet, Thai lemon grass, chilli and soya sauce
*********
KHAO SOEY
Steamed jasmine rice

Dessert
PACHAYLEN’S DESSERT OF THE DAY
Selection of Pachaylen’s homemade desserts

AED 245
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قائمة الطعام المختارة
باتشايلين خونغ وانغ
ساتيه كاي ،سوم توم تاي ،تود مان بو خا اون
دجاج متبل بالكركم واألعشاب التايلندية مشوي على السيخ مع صوص الفستق
سلطة البابايا الخضراء الحارة مع صوص الليمون األخضر الحار
كعكة السلطعون األزرق المقلية مع الغاالنغال الطازج والكاري األخضرإلى جانب مخلل الخيار

الشوربة
توم يوم خونغ
الشوربة الحارة والحامضة األكثر شعبية في تايلند ،مع قريدس النمر األسود وعصير الليمون األخضر
واألعشاب الطازجة

األطباق الرئيسية
كاي فاد خينغ سود
دجاج حار مقلي في الووك مع الفلفل األحمر والثوم والزنجبيل الطازج
تشيانغ كيو وان نيوا
لحم الخاصرة البقري والباذنجان الصغير في صوص من الكاري التايلندي األخضر والحبق الطازج
بل نونغ سي-ايو
فيليه السمك المطهي على البخار مع عشبة الليمون التايلندي والفلفل الحار وصوص الصويا

*********
خاو سوي
أرز الياسمين المطهو على البخار

الحلويات
حلوى باتشايلين المختارة
مختارات من حلويات باتشايلين المصنوعة بالطريقة المنزلية
٢٤٥ AED
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VEGAN MENU
Starter and Salad
CHOR PHA KRA PUOK 60
Steamed rice dumpling with taro and vegetable soya sauce

TAOW HU TROD KROB SONG KEONG (N) 60
Deep fried crispy tofu with sweet tamarind sauce and peanut

LARB HED
65
Spicy Mushroom Salad, Roasted Chili with soya lime dressing

Soup
TOM KHA HED JE
63
Mushroom in coconut soup
TOM YAM PAK
63
Spicy mushroom with galangal and lime juice

Main course
PHAD NOR MAI PRIK SOD
75
Wok fried bamboo shoot with onion, chili and basil
NOR MAI FARANG PHAD HED HOM TAO JEIW 75
Stir-fried asparagus and shitake mushroom with soy bean paste
TAOW HU PHAD MED MA- MUONG
75
Wok fried Tofu with cashew nut and chili
TOHU PHAD BAI KRA PAOW
Wok fried tofu with chili and hot basil

75

KHAO PHAD TAOW HU 75
Fried rice with tofu and mixed vegetable

)
( ) حار قليلا
( (ن) نباتي (م) يحتوي مكسرات
حار ُتحتسب جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة والرسوم المحلية والضرائب المطبّقة
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

