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อาหารแนะนํา

Recommended menu

สุกี ้ชุดธรรมดา 2-3 คน ( Suki set menu per 2‐3 person )

250‐

สุกี ้ชุดใหญ่ 4-5 คน ( Suki set menu per 4‐5 person )

300‐

สุกี ้ – อาหารจานเดียว

55/60‐

เห็ดหอมอบซีอิ๊ว

( Suki ‐ Carte)

( Baked mushroom soy sauce )

ปลาเห็ดโคนทอดนํ ้าปลา
ปลากะพงทอดนํ ้าปลา

( Fried Ehedocn fish with fish sauce )

( Fried sea‐bass with fish sauce )

ปลาเนื ้ออ่อนทอดกระเทียม
ฉู่ฉี่ปลาเนื ้ออ่อน

( Curry – fried Sheatfish )

แหนมซี่โครงหมูทอด
ปลาบึกผัดฉ่า

( Fried river fish with garlic )

( Fermented pork ribs Fried )

( Fried herbal vegetables with Mekong giant catfish )

เห็ดออริ นจิผดั ฉ่า

( Fried herbal vegetables with Eringii Mushroom )

แกงป่ าปลาเห็ดโคน

( Herbal curry with Ehedocn fish )

150‐

ตามนํ ้าหนัก
ตามนํ ้าหนัก
ตามนํ ้าหนัก
ตามนํ ้าหนัก
160‐
120‐
120‐
160/180‐

ต้ มยําเห็ดโคนญี่ปนุ่ ( Sour Honey Mushroom soup )

160/180‐

ยําสารพัดเห็ด

120‐

( Thai style salad with mushroom combination )

ยําผักกูด

( Thai style salad with Diplazium esculentum )

120‐

ลาบเห็ด

( Thai dish of spiced minced mushrooms eaten with vegetable )

120‐

ไข่เจียวกรอบ

( Souffle fried egg )

100‐

ผัดหมี่โคราช

( Thai fried noodle )

85‐

..........................................................................
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ชุด สุก ี ้

Suki set menu

สุกี ้ชุดธรรมดา 2-3 คน ( Suki set menu per 2‐3 person )

250‐

สุกี ้ชุดใหญ่ 4-5 คน ( Suki set menu per 4‐5 person )

300‐

อาหารในชุด : กุ้ง, หมู, ปลาหมึก, ตับ, ลูกชิ ้น, แมงกะพรุน, ไข่, ผักรวม
Foods in Suki set: shrimp, pork, squid, fish ball, jelly fish, egg, and vegetables

..........................................................................
ผัก ปลอดสารพิษ
เห็ดหอมผัดนํ ้ามันหอย

Fresh Organic Vegetable

( Stir Fried Mushrooms in oyster sauce )

เห็ดโคนญี่ปนผั
ุ่ ดนํ ้ามันหอย

( Stir Fried Honey Mushroom in oyster sauce )

120‐
120‐

เห็ดออริ นจิผดั นํ ้ามันหอย

( Stir Fried Eringii Mushroom in oyster sauce )

120‐

เห็ดรวมมิตรผัดนํ ้ามันหอย

( Stir Fried Mix Mushroom in oyster sauce )

120‐

ผัดผักกาดแก้ ว

( Stir Fried Iceberg Lettuce in oyster sauce )

ผัดผักกูดนํ ้ามันหอย

( Stir Fried Diplazium esculentum in oyster sauce )

ผัดต้ นอ่อนทานตะวันไฟแดง
ผัดผักรวมมิตร
ผัดผักบุ้งไฟแดง

( Quick stir Fried Sunflower sprout in oyster sauce )

( Stir Fried Mixed Vegetable in oyster sauce )

( Quick – fried morning glory with chili and soy sauce )

สลัดผักปลอดสาร

( Fresh Organic Vegetable salad )

..........................................................................

100‐
100‐
100‐
85‐
85‐
85‐
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เมนูอ าหารจานเดีย ว
ข้ าวผัด หมู, ไก่, แหนม

( Fried rice with pork, chicken, Fermented port )

ข้ าวผัด กุ้ง, ปู รวมมิตรทะเล
ผัดกระเพรา หมู, ไก่

One appetizer menu

( Fried rice with shrimp, crab, combination seafood )

( Fried basil leave with pork, chicken on rice )

ผัดกระเพรา หมึก, กุ้ง, รวมมิตร
หมูกระเทียมพริ กไทย

( Fried basil leave with squid, shrimp, combination on rice )

( Fried pork with garlic and pepper )

55‐
60‐
55‐
60‐
60‐

ข้ าวผัดแหนม

( Fermented port fried rice )

55‐

สุกี ้นํ ้า หมู, ไก่

( Suki in broth with pork, chicken )

55‐

สุกี ้นํ ้า หมึก, กุ้ง, ทะเลรวมมิตร
สุกี ้แห้ งหมู, ไก่

( Suki in broth with squid, shrimp, combination )

( Suki without broth with pork, chicken )

สุกี ้แห้ งหมึก, กุ้ง, ทะเลรวมมิตร
ต้ ม ๆ นํา้ ๆ

( Suki without broth with squid, shrimp, combination )

60‐
55‐
60‐

Soups

ต้ มยําไก่บ้าน

( Hot and Sour Soup with chicken )

160/180‐

ต้ มยําปลาบึก

( Hot and Sour Soup with Mekong giant catfish )

160/180‐

ต้ มยําปลาคัง

( Hot and Sour Soup with redtail catfish )

180/200‐

ต้ มยําเห็ดโคนญี่ปนุ่

( Hot and Sour Soup with Honey Mushroom )

ต้ มโคล้ ง ปลากรอบ/ไก่บ้าน
แกงป่ า ไก่บ้าน / หมูป่า
แกงเลียงกุ้งสด

( Sour and Spicy Smoked Dry Fish/chicken Soup )

( Spicy curry country style with chicken, pork )

( Spicy vegetable soup with shrimp )

160/180‐
160/180‐
160/180‐
160/180‐

ต้ มจืดวุ้นเส้ น ผักกาดขาว ( Vermicelli soup with pork and Lettuce )

130/150‐

ต้ มจืดเต้ าหู้สาหร่าย

130/150‐

( Tofu soup with Alga and Minced pork )
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ยํา ๆ ลาบๆ
ยําสารพัดเห็ด

( Thai style salad with mushroom combination )

ลาบเห็ดรวมมิตร

( Thai dish of spiced minced mushrooms eaten with vegetable )

ลาบหมู / ลาบวุ้นเส้ น
ยําผักกูด

( Thai dish of spiced minced pork/ Glass noodle eaten with vegetable)

( Thai style salad with Diplazium esculentum )

ยํารวมมิตรทะเล
ยําวุ้นเส้ น
พล่ากุ้ง

Salads

120‐
120‐

120‐

( Shrimp salad with lemon grass and mint )

150‐
150‐

( Shrimp with lemon )

ตําถัว่ ไข่ต้ม

120‐

130‐

( Splcy seafood salad )

( Glass noodles in spicy salad )

กุ้งมะนาว

120‐

( Spice green bean salad with Boiled egg )

85‐

..........................................................................
ผัด เผ็ด แซบๆ
ผัดกระเพราไก่บ้าน
ปลาหมึกผัดฉ่า
ผัดเผ็ดหมูป่า

Chilli pastes

( Spicy fried chicken with basil leaves )

( Fried herbal vegetables with Mekong giant catfish )

120‐
120‐
120‐

( Wild boar with chili paste )

ผัดเผ็ดปลาบึก

( Mekong giant catfish with chili paste )

120‐

ผัดเผ็ดไก่บ้าน

( Chicken with chili paste )

120‐

.........................................................................
เครื่ อ งดื่ม และขนมหวานแสนอร่ อ ย

Dirnk and Dessert

นํ ้าอัดลม นํ ้าองุ่น นํ ้าสตอเบอรี่ นํ ้าฝรั่ง นํ ้าส้ มสแปส กาแฟสด เบียร์ ไฮเนเก้ น
เบียร์ สิงห์ เบียร์ ลีโอ เหล้ า สปาย ไอครีม....

